SKRÓT Z PORTALU
Jest tylko jeden taki portal w Polsce. Wszyscy pasjonaci
pit bike powinni znać ten adres: www.pitbike24.pl to coś
więcej niż strona internetowa. To wirtualne miejsce
spotkań. Tam znajdziecie informacje dla zawodników
i użytkowników pit bike. Dowiecie się jak dbać o sprzęt,
jakie modele są polecane przez innych, gdzie dzieje się
coś ciekawego. Nie brakuje wywiadów i fotorelacji. A to
wszystko dotyczy całego kraju. Portal nie ma granic
administracyjnych i metryki. Kierowany jest zarówno
do najmłodszych, jak i ich rodziców,
a także profesjonalistów. Zapraszamy.

porady

Pit bike od 3. roku
życia? Mówimy
zdecydowanie tak!

Jedno jest pewne - pasję do sportu
warto zaszczepiać od najmłodszych
lat. Czy jednak 3 lata to odpowiedni wiek na wprowadzenie dziecka do
świata motoryzacji? Z pit bike wszystko jest możliwe!
Dzięki temu, że pit bike to mini-motocykl przystosowany do jazdy od 3. roku życia, dziecko już
od najmłodszych lat ma szansę, by na własnej
skórze poczuć magię motoryzacji. Możliwość
zamontowania bocznych kółek sprawia, że przygoda z motoświatem staje się bezpieczna i daje
czystą frajdę. –Jeden z moich synów, Szymek,
jeździ na pit bike, od kiedy skończył trzy lata
– opowiada Bożena Pawlikowska, mama dwóch
zawodników. –Obecnie jest to dla niego, przede
wszystkim zabawa, aczkolwiek chętnie uczestniczy w dodatkowych treningach, zawodach, szkoleniach, które prowadzone są pod czujnym okiem
trenerów. Wiadomo, tak jak w każdym sporcie
zawsze jest jakieś ryzyko… Uważam jednak, że
nie można się przed nim ustrzec, niezależnie od
tego, czy jedzie się na motorze, czy rowerze.

wywiady

Nawet jak się idzie, to można się przewrócić! Dla
mnie najważniejsze jest, by moje dzieci spędzały
aktywnie czas i unikały wielogodzinnego siedzenia, przed tabletem, czy komputerem – dodaje.
Rozpoczęcie jazdy na pit bike już od najmłodszych lat jest tym bardziej kuszące, zważając na
fakt, że sezon 2018 przyniósł nowe możliwości.
W zawodach SM startują już dzieci od 8. roku Na zdjęciu zmagania terenowe na torze w Głażewie.
życia! Alternatywa zaprezentowania się, przed
szeroką publicznością jest, także dla tych, którzy ukończyli 6 lat – mogą oni brać udział w jazdach pokazowych, które odbywają się pomiędzy
wyścigami. Niezależnie, czy jest to tor off-road,
czy asfalt, każdy ma możliwość sprawdzenia się.
Pamiętajmy, że nie każdy musi być zawodnikiem Okiem zawodnika
i warto jeździć dla własnej przyjemności!

zem z kolegami z Katanka Young Team jedziemy
na czele stawki! W Stock 90 startuje razem ze
mną Kacper #223, który ma podobne tempo do
mnie i Oliwier #120, który robi ogromne postępy i
Poniedziałek na pełnym gazie - roz- jest 4. w klasyfikacji generalnej.
mawiamy z Wiktorem Majchrowskim
Tak jak wspomniałeś, trenujesz
#150!
Od tego sezonu w Pucharze Polski Pit Bike SM, w drużynie Katanka Young Team
możemy zobaczyć klasę Stock 90. Jednym z za- i na zawodach widać, że tworzycie
wodników, który startuje w ramach niej jest Wik- bardzo zgraną grupę…
tor Majchrowski #150! Dla pitbike24.pl, opowiada -Katanka Young Team wywodzi się z motoszkóło swoich dotychczasowych startach i nastawie- ki Moniki Jaworskiej. Zaczęliśmy wspólne treningi
pod koniec listopada 2017 i staramy się ćwiczyć
niu, przed IV rundą zmagań na asfalcie.
regularnie, co sobotę. Pamiętam, jak jechaliśmy
Startujesz w klasie Stock 90, która z tatą ponad 100 km żeby zdążyć na trening o 9
została utworzona od tego sezonu i rano! Na treningach nie możemy się ścigać i mamy
choć należą do niej najmłodsi zawod- dokładnie wykonywać ćwiczenia, co teraz daje
nicy, to trzeba przyznać, że Wasze super efekty.
ściganie wygląda naprawdę imponuJesteś bardzo młodym zawodnikiem,
jąco…
- Mój start w Pucharze Polski Pit Bike SM 2018 jak udaje Ci się pogodzić obowiązki
był bardzo spontaniczny. Na jeden z naszych szkolne z regularnym treningiem?
treningów z Moniką Jaworską przyjechał jej ko- -Zasada, jaką wprowadzili rodzice jest bardzo prolega Adam Budziaszek, który zobaczył jak jeź- sta - najpierw lekcje, potem zabawa. W związku
dzimy z kolegami i koleżankami i zaproponował, z tym cały tydzień muszę ciężko pracować, żeby
że pomoże wystartować w I rundzie. Umowa tata pojechał ze mną w sumie 200 km na trening!
była taka - jak nam się spodoba, to pociągniemy Duży wkład w moje starty wkłada też pan Jaroto dalej. Pierwsza runda była dla mnie bardzo sław Mucha z Moto-Mucha Jaworzno, który potrudna. Udało się jednak zdobyć licencję i prze- maga serwisować mój motocykl.
konać rodziców, że warto inwestować w ten Więcej na www.pitbike24.pl
sport. Kolejne rundy były już coraz lepsze i ra-

testy

- Porównanie modelu
YCF Pilot F150
z YCF Factory SP2 150

Wraz z wujkiem od jakiegoś czasu razem jeździmy na pit bike! Niedawno zakupił on nowego
YCF Pilot F150 w limitowanej wersji, dodatkowo
jeszcze wyposażył się w genialne zawieszenie
Fastace! Zobaczcie, jak wypada porównanie
tego motocykla z modelem YCF Factory SP2 150.
Silnik. W moim motorze, czyli YCF Factory SP2
150 silnik jest zupełnie inny, niż w YCF Pilot F150
- niby pojemność jest ta sama, ale jednak może
to trochę mylić. Silnik w SP2 jest mocniejszy
i lepiej skonstruowany.
Rama. Obydwa modele mają całkowicie inną
ramę. Podczas jazdy nie jest to, aż tak odczu
walne, ale Pilot wydaje się trochę niższy, seryj

nie ma wyższą kierownicę od SP2 przez co osobom wyższym lepiej się na nim jeździ.
Koła. W Pilocie felgi są stalowe, a w Factory’m
aluminiowe. Zaletą ich jest z pewnością to, iż są
dużo lżejsze.
Zawieszenie. W SP2 zawieszenie jest regulowane, ale w pilocie mamy większe pole do
popisu i możemy idealnie wszystko ustawić,
ale to dzięki małemu tuningowi, czyli zmianie z
seryjnego na zawieszenie Fastace. Na dodatek
jeszcze w Factory’m mamy aluminiowy wahacz,
a w Pilot F150 jest stalowy.

Więcej na www.pitbike24.pl

wydarzenia
Już jutro ostatnie
starcie na Torze
w Głażewie!
Przed nami już ostatnie starcie na
Torze w Głażewie! Finał sezonu Bud
-Rem-Stal Pit Bike Cup 2018 już jutro!
Dla wielu zawodników to ostatnia
szansa, by postawić kropkę nad i,
i wjechać na podium generalnej
klasyfikacji cyklu! Zapowiada się
emocjonująca rywalizacja, tym
bardziej że do stawki dołączy nowa
klasa!
Tym razem na linii startu zobaczymy siedem klas - Stock 90, Stock 125, Stock 150
MX, Stock 150 PRO, Pit Ladies, Super Pit i
Amator. Pozwala to zgromadzić na jednym
torze wszystkie pokolenia zawodników, niezależnie od doświadczenia! -Sezon jak do tej
pory uważam za bardzo udany – przyznaje

Mateusz Affelt, lider klasy Stock 125. -Moje
nastawienie przed rundą finałową jest bardzo dobre. Po ostatnich zawodach starałem
się wyciągnąć, jak najwięcej wniosków. Z
pewnością pomogły mi w tym szkolenia
z trenerem Marcinem Wójcikiem. W przyszłym
sezonie na pewno będę chciał startować
w wyższej klasie! – dodaje. Z pewnością
ogromnych emocji nie zabraknie, podczas
rywalizacji „królewskiej klasy” Stock 150
Pro. Faworytami są tutaj Kacper Rabikowski
i Mateusz Lampkowski. Możemy być pewni, że do ostatnich metrów nie zabraknie
mocnego ścigania! -Do każdych zawodów
podchodzę ze spokojem i niczym się nie
martwię – zaznacza Kacper Rabikowski.
–Zarówno kondycyjne, jak i sprzętowo jestem przygotowany na finałową rundę, więc
mam nadzieje, że wszystko pójdzie po dobrej
myśli. Co do taktyki, to nigdy nie wymyślam
jej przed startem. Dopiero gdy zaczynamy
wyścig, to obieram odpowiednią strategię,
której trzymam się do samej mety – dodaje.

Pit Bike to bardzo dynamiczna,
ale i bezpieczna dyscyplina
O wrażeniach z Pucharu Polski Pit Bike SM, zmianach jakie zaszły
w sezonie 2018 i kierunkach dalszego rozwoju dyscypliny
Rozmawiamy z

Jackiem Bujańskim

Przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
w Polskim Związku Motorowym
Finał zmagań na pit bike obserwował
Pan na żywo w Toruniu.
Jak wrażenia?

wodników ścigających
się na torach asfaltowych z dwunastu
-Oglądając relacje w telewizji czy internecie nie sposób wy- do ośmiu lat. To
obrazić sobie tego co dzieje się na torze. Dopiero będąc bez- ogromna zmiana.
pośrednio na zawodach można zobaczyć, jak wielkie umiejętności mają te małe dzieci, jaki sprawnie pokonują zakręty na
kartingowym torze. Dlatego wszystkich, którzy obserwowali
kolejne rundy zawodów pit bike, a na miejsce nie dotarli gorąco
do tego namawiam. Mniejsze motocykle i moce nie świadczą
o mniejszych emocjach. Te są, a dyscyplina jest bardzo dynamiczna, zapewniam.

Pewnie wielu rodziców patrząc z boku
zastanawia się czy to bezpieczny sport.

-Dzieci, żeby zaczęły przygodę z motorsportem i mogły się
rozwinąć muszą mieć zapewnione przede wszystkim bezpieczeństwo. Tu mała prędkość mini-motocykli, mała masa i niewielka wysokość z której ewentualnie się upada, sprawiają, że
nawet jeśli do wywrotki dojdzie, dzieci się nie zrażają, szybko
podnoszą motocykl i jadą dalej. Wielu rodziców może kojarzyć
ogólnie motocykle z wypadkowością, niebezpieczeństwem. Tu
jest dokładnie odwrotnie. Bardzo podziwiam tę ambicję i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i rodziców. Myślę, że to jest
przyszłość polskiego motorsportu. Bo pamiętajmy, że im szybciej zaczynamy, tym większe szanse, by w przyszłości zaistnieć, jako dobry zawodnik.

Czyli szanse te wzrosły diametralnie, bo
w tym roku udało się obniżyć wiek za-

- Oczywiście. Dziecko
ośmioletnie jest dopiero na początku swojej
drogi, nauki, kształtowania charakteru.
Obniżenie wieku jest ogromnym plusem. Nie ukrywam, że
mamy plany, żeby rozmawiać nad kolejnymi krokami w tym
kierunku. Wiemy wszyscy, jaki wiek startów jest w innych krajach i nie ukrywajmy, żeby zrównać szanse naszych zawodników z ich kolegami z Europy, jeszcze trochę nam brakuję.
Mam nadzieję, że statystyki za sezon 2018 pokażą nam, że
nie jest to dyscyplina urazowa, w której powstaje uszczerbek
na zdrowiu. Pit Bike to bezpieczna dyscyplina i będziemy to
podkreślać.

Ale na starcie ustawiają się nie tylko
młodzi adepci dwóch kółek.

-Przekrój wiekowy rzeczywiście fascynuje, bo mamy i dzieci
od szóstego roku życia w jazdach pokazowych i zawodników
po pięćdziesiątce, którzy ścigają się dla zabawy lub po prostu u boku swoich dzieci. A to, że na pit bike trafili zawodnicy
z wyścigów motocyklowych to prawdziwy fenomen. Z przyjemnością ogląda się chociażby Marka Szkopka, który wpada
w te zakręty, przerzuca ten mały motocykl. Muszę przyznać,
że w wyścigach takiego widowiska nie ma, a pit bike to ogrom-

na dynamika. Drugi aspekt to samo obcowanie z tak wielkimi
nazwiskami, bo możliwość ścigania się u boku takiego mistrza,
to pewnie wyróżnienie dla wielu młodych zawodników. Zazwyczaj trenerzy poświęcają swój czas na naukę następnych
pokoleń dopiero po zakończeniu swojej kariery. Marek wciąż
jest czynnym zawodnikiem, nie tylko mistrzostw Polski, ale
i świata w wyścigach endurance, więc tym bardziej trzeba go
docenić.

A jak przypadła do gustu Panu sama
atmosfera na pit bike-owym paddocku?

-Mnie się tu bardzo podoba, wszystko jest kompaktowe, zawody świetne, rodzinna atmosfera. Mam nadzieję, że uda się ten
klimat zachować. Tu nie przejawia się źle pojęta rywalizacja
i konkurencja. Mam wrażenie, że nawet same tytuły chodzą
na dalszy plan. Po pierwsze jest tu radość z samej możliwości
ścigania, z tego że wśród rywali są rówieśnicy, którzy jadą na
tej samej klasie sprzętach i każdy znajdzie rywala na swoim
poziomie.
Rozm. Żaneta Lipińska-Patalon
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Twórz z nami
historię motorsportu
Pit Bike to mniejsze motocykle i prawdziwy motorsport.

Dzięki tej dyscyplinie kontakt z motocyklami mają już kilkulatkowie. W bezpiecznych warunkach trenują i stawiają
pierwsze kroki na torze. Ale pit bike to także świetna
zabawa dla dorosłych.

Sezon 2018 był przełomowy dla dyscypliny pit bike w naszym kraju. Mini-motocykle doczekały
się swojego miejsca w oficjalnych szeregach sportów motorowych. Zawodnicy otrzymali licencje
nowej dyscypliny, a do wyścigów na torach asfaltowych ustawili się ośmiolatkowie. Dyscyplina,
która jest niezwykle popularna za granicą, gdzie jako narzędzie treningowe wykorzystują ją zawodowcy, technikę jazdy ćwiczą motocykliści, a szkółki dla dzieci są codziennością, w końcu na
dobre zadomowiła się również w Polsce.
Wcześniej dzieci, które mierzyły się w rywalizacji supermoto, musiały mieć ukończone dwanaście lat. W nowej, już samodzielnej dyscyplinie, jaką jest Pit Bike SM licencje mogą uzyskać już
ośmiolatkowie. - To wielki krok na przód. Cztery roczniki różnicy! Dzięki temu dajemy tym zawodnikom szansę na zaistnienie w świecie motorsportu. Pit Bike to początek wielu karier, wierzymy,
że o wielu młodych talentach, które wyfruną spod skrzydeł naszych trenerów, czy to Marcina
Wójcika w off-roadzie, czy Marka Szkopka na asfalcie, usłyszy cały świat. Tworzymy podwaliny
motorsportu w naszym kraju, dla nas to po pierwsze misja- zaznacza Łukasz Pawlikowski, MX
Otopit Toruń.
Podobnie jest w off-roadzie. Podczas wyścigów swoimi startami zaszczyca sam Marcin Wójcik,
trener kadry narodowej w crossie, który już kilkanaście lat nie startuje w swojej macierzystej
dyscyplinie. - A na pit bike świetnie się bawię- zaznacza. - Wiekiem i kondycją może odstaje od
młodych zawodników, ale nadrabiam sprytem i doświadczeniem. To, że stajemy na jednej linii
startowej pokazuje tylko, że pit bike jest świetną sprawą niezależnie od wieku i doświadczenia.
Myślę, że mimo różnic uśmiech pod kaskiem jest taki sam. Na pit bike można zobaczyć takich
zawodników, jak Piotr Kajrys, Dawid Zaremba, Filip Bukowicz .
Pit Bike to również dyscyplina, którą cenią sobie żużlowcy. Najchętniej po swoje mini-maszyny
sięgają zimą. Poza sezonem w wersji off-road można jeździć m.in na krytej hali w Bielczynach.
YCF Arena znajduje się niedaleko Torunia i została zaprojektowana specjalnie z myślą o małych
dwóch kołach. Goszczą tam: Patryk Dudek, Grzegorz Zengota, Kacper Gomólski, Szymon Woźniak,
czy Paweł Przedpełski.

Otopit dla najmłodszych
Pit Bike to najmłodsza dyscyplina motorsportu w naszym kraju. W jej szeregach możemy zobaczyć nie tylko zawodników z licencjami od 8. roku życia, ale i 6.latków, którzy trenują i uświetniają
zawody przejazdami pokazowymi- to forma zapoznania się z torami, ale jeszcze bez rywalizacji i
liczenia czasów. Oswajanie się z całą otoczką i zasadami panującymi na obiektach off-roadowych
i asfaltowych. W sezonie 2018 podczas wszystkich zawodów, a były to cztery rundy Bud-Rem
-Stal Pit Bike Cup i Puchar Polski Pit Bike SM, zaprezentowała się ponad czterdziestka takich
dzieci.
Największym atutem pit bike jest niewielki koszt zakupu sprzętu i startów w zawodach. To otwiera drzwi do świata motorsportu dużej liczbie młodych, którzy później mogą rozwijać się w innych
dyscyplinach: na żużlu, w wyścigach motocyklowych czy w motocrossie. Dzieci i młodzież trenują
i ścigają się u boku mistrzów i to jest fenomen, który wyróżnia pit bike od innych dyscyplin.
Frajda dla zawodowców
Profesjonalnie zawodnicy nie są rzadkością na zawodach pit bike. Wielu z nich zajmuje się również trenowaniem młodych zawodników. Sami z chęcią wykorzystują pit bike w swoich treningach. - Moja przygoda z pit bike rozpoczęła się zimą. Kiedy najbardziej tęsknimy za kontaktem
z motocyklem, pit bike dają taką możliwość. Ja trafiłem najpierw na hale gokartową, a później
pojechaliśmy na ferie do hiszpańskiej szkółki KSB Centro de pilotage. Poznane tam techniki wykorzystujemy w treningach na placu. Nie ukrywam, że same zawody w których startuję, są dla
mnie niesamowitą frajdą. To bardzo profesjonalna spraw, organizacja jak na poziomie mistrzostw
świata, wysoki poziom zawodników, paddock pełen pozytywnych ludzi. Polecam, musicie koniecznie spróbować- mówi Marek Szkopek, aktualny mistrz Polski w wyścigach motocyklowych.
Poza Szkopkiem, który jest trenerem MX Otopit Toruń na pit bike jeździ wiele innych zawodników:
Patryk “Kosa” Kosiniak, Kamil Krzemień, , Monika “Katanka” Jaworska. To działa też w drugą stronę, wielu zawodników z pit bike można oglądać już w wyścigach, m.in. Daniela Blina, Mateusza
Wąsowskiego czy Adama Noculaka.

Zawsze profesjonalnie
- Naszym największym sukcesem jest oczywiście wprowadzenie pit bike do Polskiego Związku Motorowego. Zaczynaliśmy od sportu amatorskiego, a teraz każdy uczestnik startujący
w naszych zawodach jest pełnowartościowym zawodnikiem. Mamy swoje licencje, regulaminy, tytuły. Oczywiście najbardziej cieszą nasi najmłodsi, bo to oni są przyszłością motorsportu
i w nich upatrujemy nadzieję- mówi prezes MX Otopit Toruń, Bogdan Rudnicki.

Szkolenia
kluczem

do sukcesu

Pit bike to jazda rekreacyjna i świetna zabawa,
ale dla wielu młodych to również drzwi do wielkiej
kariery. By jednak dziecko się nie zraziło pierwszymi
niepowodzeniami lub upadkami, a przede wszystkim
nie zrobiło sobie krzywdy, warto zacząć od dobrych
podstaw. Będą to na pewno odpowiednio dobrany
motocykl i fachowe szkolenie.

-Dziecku trzeba najpierw pasję pokazać- mówi
trener Marcin Wójcik. Naszym zdaniem równie
ważne jest, by pierwszy kontakt z motocyklem
był po pierwsze bezpieczny, na dostosowanym
do wieku sprzęcie oraz pod okiem trenera. To
wszystko może sprawić, że nasze dziecko motocykle pokocha, a jego pasja, podsycana będzie
owocowała efektami.
Czym skorupka nasiąknie za młodu…
-Jak w każdym innym sporcie wiek ma ogromne znaczenie- zaznacza Marek
Szkopek, aktualny mistrz
Polski w wyścigach motocyklowych oraz trener
sportów motorowych. - Ja
nie miałem takiej możliwości, bo swoją przygodę
z wyścigami zacząłem w
wieku szesnastu lat. Swoją wiedzę budowałem na
podstawie doświadczeń
starszego brata oraz na
zasadzie prób i błędów. Nie
było motocykli dla dzieci, a
co więcej kadry, która by
przekazywała ugruntowaną wiedzę. W innych krajach europejskich, szczególnie tam gdzie sezon
trwa cały rok- chociażby
Hiszpania, dzieci zaczynają
pracę z trenerami od trzeciego, czwartego roku
życia. W stawce europejskiej czy światowej tacy
zawodnicy mają później

ogromną przewagę. Całe szczęście zmienia się
to również w Polsce. Dzięki pit bike-om możemy trenować z maluchami i to cały rok. Zimą
szkolenia odbywają się na krytych halach. To
pozwala bardzo szybko wyłapać “perełki”, które
odpowiednio poprowadzone odniosą sukcesy w
motorsporcie- mówi Szkopek.
Jedną z takich “perełek” jest oczywiście Daniel
Blin, który zaczął od startów na pit bike. To było

dwa lata temu, kiedy wygrywał wyścigi małych
sprzętów na asfalcie, a rok temu przesiadł się
do Yamahę R3 zdobywając Puchar Polski i Europy w wyścigach motocyklowych klasy 300 cc.
W tym sezonie młody zawodnik (niespełna 17
lat) jedzie pełen cykl mistrzostw świata w wymienionej klasie i zdobywa bezcenne doświadczenie w swojej karierze.
Motocykle od najmłodszych lat to nie tylko

Na zdjęciu trener klubu MX Otopit Toruń. Marek Szkopek
to wielokrotny mistrz Polski i Europy w wyścigach motocyklowych,
tegoroczny mistrz Polski w klasie Superbike oraz instruktor sportu motocyklowego PZM. Swoje
doświadczenie przekazuje młodym zawodnikom m.in. podczas Akademii Pit Bike w Lisewie.

pomysł na karierę zawodniczą. To także świetna alternatywa dla całych rodzin. Często dzieci
motocyklowych rodzin, najzwyczajniej w świecie
zarażają się pasją od rodziców i również chcą zasmakować jazdy na motocyklu. Naszym zdaniem
pozwolenie dziecku na jazdę odpowiednim dla
niego motocyklem jest o wiele bezpieczniejsze
niż wożenie go na dużym sprzęcie. Może oczywiście przynieść o wiele więcej frajdy i pokazać
dziecku, że jest samodzielne i może się rozwijać.
A sami wiecie, jak szybko dzieci łapią nowe umiejętności i przyswajają wiedzę.

No i na koniec pamiętajmy, że zakazany owoc
smakuje najlepiej. -Najbardziej niebezpiecznie
jest wtedy, kiedy dziecko chce jeździć, a my mu
tego zabraniamy- przekonuje Marcin Wójcik,
wieloletni zawodnik motocrossu, aktualnie m.in.
trener kadry narodowej w tej dyscyplinie. -Może
okazać się, że kilkulatek, czy nastolatek wsiądzie
na motocykl i wcale mu się to nie spodoba. A
może stanie się to jego życiową pasją i będzie się
rozwijać pod okiem trenerów, zrobi karierę w motorsporcie? Ale jeśli nie dostaną takiej szansy, to
będzie gdzieś w nich rosło, piętrzyło się. W końcu staną się dorośli i nikt im nie zabroni wsiąść na
jednoślad. Kiedy osiemnastolatek czy dwudziestolatek wsiada na motocykl i wyjeżdża na ulicę,
wtedy może być płacz i żal. Taki młody człowiek
wsiada zazwyczaj na za mocny motocykl, nie
potrafi go prowadzić, bo nigdy za dzieciaka nie
spróbował, nie był oswojony z motocyklem, nie
ma prawidłowych nawyków, nie przewrócił się
przy prędkości trzydzieści na godzinę....nie wie
jak boli, nie mają respektu do motocykla. Nie wie
co robić z ciałem, jak hamować i przyspieszać, bo
nigdy się tego nie wyuczył. Nie ma refleksu. W
mojej ocenie- im młodsze dziecko zacznie jeździć na motocyklu, tym lepiej. Jak dziecko raz

kę przed jazdą. Korzystanie ze szkół motocrossowych, szkoleń na pit bike to świetne
rozwiązanie. Często taki motocykl można
również wypożyczyć, zanim będziemy przekonani że nasze dziecko chce na nim jeździć.
A jeżeli możemy skorzystać również z lekcji
to po kilku razach będziemy wiedzieć, czy
dziecko złapało.
Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie
miejsca w którym trenują czynni lub byli
zawodnicy. Takich miejsc jest coraz więcej
i zachęcają oni do trenowania na mini motocyklach.

Ważne adresy:

www.otopit.pl

Tam znajdziecie wszystkie informacje o
organizowanych przez nasz klub szkoleniach,
zarówno na asfalcie, jak i w terenie

www.pitbike24.pl

To portal ogólnopolski, które informuje również
o takich przedsięwzięciach na terenie
całego kraju
wsiądzie i pokocha jazdę na motocyklu to super, prowadzimy je dalej. Jeśli wsiądzie, może
się przewróci, może nie będzie chciało nigdy
więcej próbować. Wtedy wsadzamy je na konia,
zapisujemy na zajęcia sportowe, szukamy innej
drogi i pasji. Nic na siłę.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Jak postawić pierwsze kroki naszego dziecka w
świecie motorsportu? Po pierwsze trzeba odpowiednio dobrać sprzęt i wyposażyć się w odzież
ochronną. Od kilku lat bardzo dobrze rozwija
się nowa - zatwierdzona oficjalnie przez Polski
Związek Motorowy w tym roku, dyscyplina: mini
motocykl pit bike. Na mniejszym gabarytowo
sprzęcie trenują zawodnicy na całym świecie,
w końcu ta pozytywna moda doszła również
do nas. Plusy takiego rozwiązania to przede
wszystkim mały budżet potrzebny na zakup i
utrzymanie takie motocykla oraz bardzo szeroki wachlarz dyscyplin, do których treningi na pit
bike przygotowują. Co należy zaznaczyć, cała
sprawa okazuje się bardzo atrakcyjna ze względu na bezpieczeństwo. Małe motocykle, to również niewielka waga, dzięki czemu nawet przy
uderzeniu, nic poważnego nie ma prawa się
wydarzyć. Najmniejsze dzieci mogą korzystać
nawet z kółek bocznych (jak przy rowerku).
Czy jest sens wsadzać trzy latka na taki sprzęt?
Oczywiście. Mimo asekuracji kołami bocznymi,
dziecko uczy się pracy gazem, hamuje, oswaja
się z warunkami torowymi. Jazdą w kasku, zbroi,
rękawiczka. Zaczyna wsiąkać w świat motorsportu. Jeśli załapie- czas przesiąść się na dwa
koła. Najmniejsze pojemności to 50 cc. Takie pit
bike występują w dwóch wersjach: spalinowej i
elektrycznej. Ta druga jest jeszcze lżejsza, cicha- a nie każde dziecko lubi przysłowiowy “ryk
silnika” oraz daje dodatkową możliwość jazdy
praktycznie wszędzie, nie ma hałasu, spalin.
Kolejne pojemności do 80 lub 88 cc (w zależności
od marki: YCF, MRF), dalej 120-125 cc, 140-150 cc.
Największe silniki dostępne na rynku to 190 cc,
czterozaworowe jednostki Daytony to jednak
zabawa dla bardziej doświadczonych zawodników. Nie będziemy polecać Wam pit bike i motocykli “no name”. Z pozoru niewielka oszczędność, szybko przeradza się w niekorzyść. Brak
dostępnych części, krótka żywotność i brak
możliwości startu w zawodach.

www.pitbike.pl

Jak dokonać wyboru odpowiedniego sprzętu? placu. Celem treningów na pit bike jest przede
Tu możecie zobaczyć dostępne modele pit bike
Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać: czy wszystkim nauka prawidłowego obchodzenia
i wybrać odpowiedni model dla wieku
dziecko jeździ już dobrze na rowerze. Jeśli nie się z motocyklem, nauka dobrych nawyków
i wysokości dziecka
ma problemu z równowagą i skupieniem, nie ma przy dodawaniu gazu czy hamowaniu, używawww.pzm.pl
przeciwwskazań do jazdy na mini motocyklu. nie wszystkich urządzeń, jakie daje motocykl;
Tu znajdziecie wszystkie zasady
Musimy odpowiednio dobrać moc, wagę i wy- hamulca przedniego, tylnego, skrzyni biegów,
rozgrywek pit bike
sokość pit bike. Największy błąd to kupowanie sprzęgła. Trenerzy uczą dzieci dyscypliny, do“na wyrost”. Motocykl musi przynosić frajdę i brego ubioru, tego że trzeba zrobić rozgrzewprzyjemność, a nie stanowić
problem na starcie. Dziecko
musi czuć się pewnie, dzięki
czemu bez problemu będzie
mogło skupić się na nauce
jazdy, a nie walce z za dużym
sprzętem. Można zastosować
również obniżone siedzenie,
obniżyć tylny amortyzator,
oraz półki lagi. -Wszystko
trzeba robić z głową- przekonuje Marcin Wójcik.
- Po pierwsze dziecko musi
być odpowiednio ubrane.
Buty, kaski, ochraniacze, to
wszystko jest już dostępne na
rynku. Kilka lat temu zakup
buzera dla kilkulatka graniczył z cudem, całe szczęście
sytuacja zmieniła się na korzyść najmłodszych zawodników. I teraz to co ważneMarek Szkopek podczas Wakacyjnejnej
nie kupujemy motocykla na
Akademii Pit Bike w Lisewie.
wyrost. Motocykl musi być
dobrany do dziecka. Osobiście uważam, że najlepszym
Marcin Wójcik podczas szkolenia off-road
pomysłem na początek są pit bike. Dlaczego?
na Torze Głażewo.
Możemy do niego dokupić “rolgaz”. To urządzenie, którym dodaje się gazu, posiada śrubkę do
regulacji jego natężenia, więc jeśli ją skręcimy
motocykl jest wolniejszy niż rower. Dzięki temu
można iść przy dziecku, wszystko kontrolować
i stopniowo dawkować dodawanie gazu. Jeżeli
ktoś uważa, że jeżdżenie takim motorkiem przez
trzy lub czterolatka jest niebezpieczne, to ja
powiem że większe zagrożenie widzę na trampolinie, wchodząc na drzewo czy skacząc z jakiś
murków- przekonuje ekspert.
Pod okiem fachowców
Pamiętajmy, że nie wszyscy zostaną zawodnikami i wcale nie o to chodzi. Na drodze nigdy nie
nauczymy się tego co np. Na off-roadzie, czy na

Małe motocykle, wielka frajda!
Czym są pit bike? To minimotocykle, wykorzystywane do różnych zadań. Mogą pełnić
funkcję rekreacyjną, edukacyjną bądź treningową.
Pit Bike to wiele różnych możliwości, ale
to co łączy minimotocykle to niewielki
budżet, jakiego potrzebujemy, by rozpocząć przygodę z małymi motocyklami. To niewielkie motocykle, na których
można zarówno uczyć się podstaw jazdy w terenie, jak i ścigać się na torach
asfaltowych. Dyscyplinę pokochali nie
tylko nastolatkowie i dorośli, ale daje
ona również szansę poznania podstaw
jazdy jednośladem najmłodszym

Rekreacja
Podstawowa funkcja, jaką pełnią minimotocykle to rekreacja. Zarówno w terenie, jak i na asfalcie, swoją przygodę z motocyklami mogą realizować całe rodziny. Niezależnie od wieku
pit bike jest świetną rozrywką, w której
odnajdzie się zarówno dziecko, jak
i mama z tatą. Wspólna pasja
realizowana na świeżym
powietrzu, może z czasem przekształcić się
w coś więcej i zakończyć sukcesami
sportowymi.
Pit Bike czyli niewielki motocykl
o wysokości siedzenia od 60 do
85 cm(w zależności od modelu)
o stosunkowo dużej mocy. W Polsce
motocykle klasy pit
bike często nazywane są mini cross’ami.
W pitach instalowane są
silniki o pojemności od 50 cc
do nawet 190 cc. Motocykle o
silnikach do 80 cc przeznaczone
są głównie dla dzieci (od 5 lat). Modele
te posiadają dużo mniej mocy niż ich większe
odpowiedniki, a także zazwyczaj wyposażone
są w półautomatyczne sprzęgło, dzięki czemu
są bezpiecznym rozwiązaniem dla dzieci chcących nauczyć się jazdy na motocyklu.

Edukacja
Pit Bike to najmłodsza dyscyplina motorsportu
w Polsce, jednocześnie stawająca wielki nacisk
na edukację dzieci. Pierwszy aspekt to bezpieczeństwa i jego poczucie. Niewielka waga pit bike
sprawia, że dzieci nawet podczas upadku nie są
narażone na kontuzje. Treningi dla dzieci organizowane są tylko i wyłącznie pod okiem instruktorów i na zamkniętych, przystosowanych do tego
torach: off-road-owych lub asfaltowych. Żeby
jeździć bezpiecznie trzeba mieć podstawy, które
mogą przekazać tylko doświadczone osoby. Edukacja to również wyrabianie w dzieciach odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń oraz szacunku do motocykli, prędkości, dostosowania swoich
możliwości do umiejętności. Doświadczenie zdobyte na pit bik,, nawet tylko w formie rekreacji

i zabawy zaprocentuje z pewnością w przypadku
jazdy jednośladami na drogach publicznych. Niezależnie czy nasze dziecko wsiądzie na skuter,
czy motocykl o większej pojemności, zdobyte
umiejętności na pewno pozwolą uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

Trening
Dzieci, młodzież, a także dorośli wykorzystują pit bike do treningów.
Niektórzy zawodnicy traktują pit
bike, jako dyscyplinę docelową,
a część zawodników z innych dyscyplin traktuje małe maszyny, jako
trening uzupełniający, podnoszący
umiejętności. Jest to idealny sprzęt
szkoleniowy dla wszystkich motocy-

Motorsport
Ostatni etap to motorsport
i starty w zawodach. By rozpocząć przygodę z motorsportem
należy mieć skończone 8.lat.
Jazdy pokazowe organizowane są od 6.lat. MX Otopit Toruń
organizuje dwa cykle zawodów na pit bike: Puchar Polski Pit
Bike SM to zmagania na torach asfaltowych całego kraju, Bud-Rem-Stal

klistów. Mały gabaryt i waga oraz upadki z niewielkiej wysokości,
pozwalają na wykorzystanie tych motocykli do
maksymalnych granic. Jazda w poślizgu, nauka
zejścia na kolano, trening hamowania i przyspieszania to podstawowe zagadnienia, do których
idealnie nadają się pit bike.
Systematyczność jest drogą do sukcesu. Tylko
i wyłącznie cykliczne szkolenia mogą przełożyć się na rozwój w sporcie motorowym. Zachęcamy do udziału w szkółkach i treningach, by
później spotkać się podczas zawodów pit bike.
Im wcześniej rozpoczęta nauka, tym większa
szansa na karierę, niezależnie czy dziecko będzie
rozwijało się w pit bike, czy przejdzie do kolejnych dyscyplin: motocrossu, wyścigów motocyklowych, czy żużla.
Trenować na pit bike można również zimą. Treningi poza sezonem organizowane są na krytych
halach gokartowych oraz off-road. Dzięki temu
niezależnie od temperatury zabawa trwa cały
rok.

Pit Bike Cup to rywalizacja terenowa, rozgrywająca się na torze Głażewo (kujawsko-pomorskie). Zawodnicy rywalizują na pit bike dwóch
marekl: YCF i MRF.
Dla najbardziej wymagających dostępne są
także mocniejsze modele o pojemności nawet
do 190 cc przeznaczone są do uprawiania wyczynowej jazdy na torach typu: motocross,
supermoto, dirt. Motocykle tego typu stanowią
atrakcyjną alternatywę dla dużych motocykli
wyczynowych.
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To propozycja dla najmłodszych
pasjonatów dwóch kółek. Dzieci
od szóstego roku życia mogą wziąć
udział w jazdach
pokazowych na pit bike
o pojemności do 90 cc. Jazdy nie
mają charakteru rywalizacji sportowej, pomiaru czasu,
ani klasyfikacji. Jazdy pokazowe
podczas zawodów odbywają się
w przerwach podczas oficjalnych
zawodów, pod okiem Instruktora
lub trenera sportu
motocyklowego. Nie potrzeba
licencji zawodniczej i badań
lekarskich, wymagana jest pisemna
zgoda rodziców.

Nasze propozycje:
YCF 50A / MRF 80

STOCK 90

Najmłodsza klasa zawodnicza. Dzieci od ósmego roku życia
mogą rywalizować na pit bike zarówno na torach off-road,
jak i na torach asfaltowych. W tym drugim przypadku
możliwość ta istnieje dopiero od 2018 roku, wcześniej
minimalny wiek zawodnika to 12 lat i również ten wiek jest
górną granicą w klasie Stock 90.Maksymalna pojemność
motocykla to 90 cc, a moc 8 KM.

Nasze propozycje:
MRF 80 RUNNER / YCF START F88S

NA JMOCNIE JSI W STAWCE
STOCK 150 PRO

To już klasy w której rywalizują
doświadczeni zawodnicy na motocyklach do 150 cc. By wystartować
w tej klasie trzeba mieć skończone
dwanaście lat, ale górna poprzeczka
nie istnieje. W obu wersjach zarówno
w terenie, jak i na asfalcie rywalizuje
tu zarówno młodzież, jak i dorośli.
Łącznie w sezonie 2018 w Stock
150 PRO ścigało się 56 zawodników,
z czego trzydziestka to zawodnicy
startujący na Torze Głażewo.

Nasze propozycje:
SM:MRF 140 SM / YCF SM150
MX: MRF 140 RC / YCF FACTORY 150 SP2

SUPER PIT

Super Pit to pojedynek gigantów. W tej klasie jadą zdecydowanie
najmocniejsze maszyny w całej gamie MRF i YCF. Dozwolone są
czterozaworowe silniki do mocy maksymalnej 35 KM i pojemności
do 215 cc. Nie istnieje górna granica wieku zawodników startujących w klasie Super Pit, ale minimalny wiek to czternaście lat.

Nasz propozycje:
MRF 140 RCZ / YCF FACTORY 190 SP3
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MŁODZIEŻOWE
STARCIE
STOCK 125

Popularna klasa młodzieżowa
rozgrywana na motocyklach
do 125 cc, o maksymalnej mocy
do 12 KM. W obu dyscyplinach zarówno w Pucharze
Polski Pit Bike SM na torach asfaltowych,
jak i w Bud-Rem-Stal Pit Bike Cup łącznie w sezonie 2018
wystartowało 31 zawodników w wieku 10-12 lat.

STOCK 150 JUNIOR / STOCK 150 MX

Dla nieco starszej młodzieży propozycja rywalizacji w klasie 150 cc, która jest tu
jednocześnie maksymalną granicą pojemności. Są to już nieco mocniejsze maszyny, ale nie mogą przekroczyć maksymalnej mocy 15 KM. Wiek zawodników
zarówno w off-roadzie, jak i na asfalcie to 12-16 lat.

Nasze propozycje:
SM: YCF SM F125 / MRF 120 SM
MX: YCF START F125 / MRF 120 HQ

Nasze propozycje:
SM: MRF140 HQ / YCF START SM150
MX: MRF140 HQ / YCF PILOT F150

DLA KOBIET
PIT LADIES

Pit Bike mają również klasę kobiet i ma się ona całkiem dobrze.
Na przestrzeni sezonu 2018 w rywalizacji wzięło udział
dziewiętnaście pań, z tego trzynaście ścigało się na asfalcie.
Wśród zawodniczek możemy zobaczyć zarówno młode,
utalentowane dziewczęta, jak i dobrze znane nazwiska z innych
dyscyplin motorsportu. Minimalny wiek to 12 lat, a motocykl
maksymalnie może mieć 150 cc i 15 KM.

Nasz propozycje:
SM: YCF SM150 / MRF 140 SM
MX: YCF FACTORY 150 SP2 / MRF 140 RCZ

Puchar Polski
Pit Bike SM
Po raz pierwszy w formule,
gdzie ścigały się tylko mini
-motocykle, po raz pierwszy jako pełnoprawna dyscyplina motorsportu w
naszym kraju. Pit Bike przebojem weszły na salony
wyścigowe w Polsce. U boku
doświadczonych zawodników na torach asfaltowych
ścigali się młodzi adepci

szkółek
motocyklowych.
Pierwszy sezon Pucharu
Polski Pit Bike SM wyłonił
najlepszych zawodników w
sześciu klasach.
Rozegrany w pięciu rundach Puchar Polski Pit
Bike SM na torach Torunia, Bydgoszczy i Koszalina okazał się prawdziwą kuźnią talentów.
Bardzo wysoki poziom wyścigowy, mimo nieco
mniejszych maszyn, wróży bardzo dobrze dla
przyszłości wyścigów motocyklowych w na-

szym kraju. Dzięki pit bike dzieci
i młodzież mogą poznawać profesjonalnych zawodów, obycia w m o torsporcie, a to wszystko przy niewielkich
nakładach finansowych. Najważniejsza rzecz,
która wydarzyła się wraz z wprowadzeniem
dyscypliny pit bike to obniżenie wieku zawodniczego na torach asfaltowych z 12 do 8 lat.
Naszym zdaniem to prawdziwy hit, na naszych
oczach rośnie przyszłe pokolenie zawodnicze.
Warto zapamiętać te nazwiska, będzie jeszcze
o nich głośno!
Młodzi zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom i pokazali ducha walki oraz jazdę fair
play. -Każda próba, każdy trening to doskonalenie umiejętności- mówi Jacek Molik, którego syn
Mateusz startuje w klasie Stock 125. – Najlepiej
zaczynać od dziecka. Wszyscy znamy powiedzenie: Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie
umiał. Dlatego warto zaczynać swoją przygodę
motocyklową jak najwcześniej, bez względu
na wynik. Liczy się zdobywane doświadczenie,
dobra zabawa i przyjaźnie, które powstają na
torze.
Wielką dumą Pucharu Polski Pit Bike SM okazała
się również klasa Pań. W zmaganiach łącznie wzięło udział 13 zawodniczek. To bardzo dobry rezultat. Zawodniczki pokazały, że świat motorsportu

jest idealnym
miejscem dla
płci pięknej.
–
Ja ścigam się
na pit bike od
samego początku,
bo był to już mój trzeci sezon – mówi Martyna Dynasińska, zawodniczka MX Otopit Toruń.
– Kiedy zaczynałam w zawodach brały udział
łącznie dwie, trzy zawodniczki. W tym roku było
trzynaście dziewczyn, z czego bardzo się cieszę.
Przede wszystkim bardzo mocno podniósł się
poziom jazdy, dla kobiet absolutnie nie ma taryfy ulgowej.
W Pucharze Polski Pit Bike SM może wziąć udział
praktycznie każdy, kto skończył 8. lat. Górnej
granicy wieku nie ma. W kolejnym sezonie również obowiązywać będzie 6 klas zawodniczych,
od najmłodszej Stock 90 do Super Pit, gdzie jeżdżą motocykle do 215 cc pojemności. Podczas
każdej rundy organizowane są jazdy pokazowe
dla dzieci od 6.roku życia. Zawody rozgrywają
się na homologowanych torach gokartowych.
Chcesz wystartować w Pucharze Polski Pit Bike SM? Wszystkie informacje
znajdziesz na www.otopit.pl

Nadzieja polskiego motorsportu
ma 11 lat i pochodzi z Nowego Tomyśla
Rozmawiamy z

Milanem Pawelcem
Milan, to Twój pierwszy sezon w wyścigach i od razu ogromny sukces.
Wrodzony talent czy ciężka praca?
-Tak, bardzo się z tego cieszę. Czy talent? Nie
wiem. Na pewno przyznam, że bardzo lubię się
ścigać i sprawia mi to dużą frajdę. Jeżeli chodzi o
sam trening, to bardzo dużo ćwiczymy z tatą. Ale
nie powiem, żeby była to ciężka praca. Dla mnie
to czysta przyjemność.
Skąd pomysł akurat na treningi motocyklowe? Pewnie nie bez znaczenia są
też Twoje tradycje rodzinne?
-Pomysł, by wspólnie trenować na pit bike wyszedł od mojego taty i oczywiście bardzo nam
się spodobał. Nie tylko mi, bo trenuję oraz startuje w zawodach z moim bratem. Oleg również
jeżdzi w klasie Stock 125, a tata zawsze nas
wspiera, więc wyjazdy na zawody są bardzo rodzinne. Wcześniej jeździł z nami również starszy
brat Alex, który w tym sezonie przeszedł już
wyścigów motocyklowych i wygrał zmagania w
BMW G310R Cup. W zawodach startował także
nasz kuzyn Oskar. Jego tata, Andrzej Pawelec
to utytułowany zawodnik wyścigów motocy-

klowych. Także śmiało mogę powiedzieć, że tradycje rodzinne są kultywowane, a dzięki pit bike
wspólnie realizowane.
Jak tak spojrzeć na Ciebie z boku to
widać wielką lekkość w jeździe, bardzo dobrą technikę, no i zabawę. Nie
widać po Was stresu związanego ze
startami w zawodach.
-Cieszę się, że tego nie widać. Ale muszę przyznać, że każde zawody są związane mimo
wszystko ze stresem. To efekt pracy, którą
wkładamy w przygotowanie, treningi, wiadomo
że każdy zawodnik chce wypaść jak najlepiej i
przede wszystkim wygrać. Ale kiedy pojawia się
zielona flaga i gasną światła na starcie, wtedy
pojawia się też presja. Ale wydaje mi się, że to
nieodłączny element każdego sportu i jeżeli
chcemy dojść gdzieś dalej, musimy hartować się
również w tym względzie.
Jak oceniasz Puchar Polski Pit Bike: organizację, atmosferę. Mimo młodego
wieku, z tatą nie raz bywałeś na różnej
rangi wyścigach masz porównanie.

-Bardzo dobrze czułem się podczas całego sezonu. Wszystko jest świetnie zorganizowane, a
przede wszystkim podczas zawodów na pit bike
czas spędzam ze swoimi rówieśnikami. Między
treningami czy wyścigami może wspólnie się
bawić, pojeździć na hulajnodze czy rowerze. Ścigamy się na torze, a poza torem nie zazdrości
czy konkurencji. Jesteśmy kolegami, a przede
wszystkim dziećmi.

To jak zapraszamy dzieciaki i młodzież na pit bike?
- Oczywiście zapraszam wszystkich, którzy
interesują się sportami motocyklowymi, aby
spróbowali jazdy na pit bike, na pewno nie będą
żałować! To jest świetna zabawa i niezapomniane wrażenia oraz początek kariery zawodniczej,
jeśli ktoś chce dalej kontynuować przygodę z
motocyklami. Polecam!

Puchar Polski Pit Bike SM 2018
Stock 90
1. Maksymilian Pawełczak
2. Wiktor Majchrowski
3. Kacper Raniszewski

Stock 125
1.Milan Pawelec
2.Oleg Pawelec
3. Mateusz Molik

Pit Ladies
1. Monika Jaworska
2.Sylwia Dzik
3.Dominika Orlik

Stock 150 Junior
1.Mateusz Hulewicz
2.Filip Janus
3.Jakub Bajdalski

Stock 150 PRO
1.Michał Budziaszek
2.Sławomir Bławat
3.Robert Rydalski

Super Pit
1. Jakub Wróblewski
2.Mateusz Wąsowski
3.Marek Szkopek

Bud-Rem-Stal Pit Bike Cup 2018

Tor Głażewo to właśnie tam wszystko się zaczęło i tam toczy się dalej off-roadowa historia na dwóch małych
kołach. Na ulubionym przez riderów torze rozstrzygnięto cztery rundy zawodów, w których udział wzięła
blisko setka zawodników od 8.roku życia. Sześć klas zawodniczych i rywale z całego kraju.
Cztery rundy tegorocznych zmagań terenowych
w formule pit country, wyłoniły swoich zwycięzców. Wśród nich najmłodsi zawodnicy, a w
klasie Stock 90 było ich aż trzynastu oraz sześć
zawodniczek, które podjęły rywalizację u boku
kolegów z toru.
Sześć klas zostało pod koniec wzgogazone o
nową formułę, skierowaną do osób, które mają
mniej czasu na treningi i jeżdżą bardziej rekreacyjnie, a również chcą próbować swoich sił w
rywalizacji.
Profesjonaliści i amatorzy na jednym
torze
– Pojawiła się klasa Amator– mówi Marcin Wójcik, trener motocrossu związany z toruńskim
klubem MX Otopit Toruń. – Dzięki temu udział
w zawodach może wziąć praktycznie każdy.
Mam nadzieję, że to spowoduje jeszcze większą frekwencję na głażewskim torze i będziemy
tam gościć zarówno juniorów, jak i seniorów.
– Postanowiliśmy wyrównać szanse i pozwolić
zaistnieć również mniej zaawansowanym raiderom– mówi Łukasz Pawlikowski. – To kolejny
sezon w którym bardzo mocno postawiliśmy na
profesjonalne szkolenia dla naszych zawodników, co oczywiście przełożyło się na efekty na
torze i zwiększenie poziomu. Jednocześnie chcemy, żeby pit bike wciąż pozostawało dyscypliną
otwierającą drzwi do świata motorsportu i dawało szansę każdemu. Właśnie dlatego pojawia

zawodnicy tej dyscypliny. Podczas Bud-Rem
Stal Pit Bike Cup zawodnicy jeżdżą w klasach:
Stock 90, Stock 125, Stock 150 MX, Stock 150
PRO, Pit Ladies, Super Pit i wspomniany Amator. Na starcie ustawią się dzieci od 8.roku
życia, po młodzież i dorosłych. W jazdach
pokazowych zobaczymy jeszcze młodszych
adeptów pit bike- już od 6 roku życia.

Bud-Rem-Stal Pit Bike Cup odbywa się na podtoruńskim Torze Głażewo.

się klasa Amator, stworzona właśnie dla
mniej doświadczonych zawodników. Mam
nadzieję, że będzie to idealny argument,
by spróbować swoich sił w 2019 roku.

Tor Głażewo- Be a Hero!
Tor Głażewo to obiekt, który został stworzony
właśnie z myślą o małych dwóch kółkach. Tam
na co dzień nie tylko trenują, ale i szkolą się

-Pit bike to przede wszystkim świetna zabawa, ale także możliwość sprawdzenia się
w rywalizacji i wejście do świata motorsportu z niewielkim budżetem już od najmłodszych lat. Dzięki temu nie tylko zaszczepiamy
w dzieciach i młodzieży ducha sportowej walki, ale także dajemy szansę na zaistnienie
w profesjonalnej odsłonie tej dyscypliny. Najlepszym przykładem jest historia Daniela Blina, który pierwsze swoje zawody wygrał właśnie w Głażewie, dwa lata później wracając
z pucharem Polski i Europy w wyścigach motocyklowych klasy 300 cc. To kuźnia talentów,
najlepsi mają szansę rozwijać się dalej. Jak
najbardziej zachęcamy do jazdy rekreacyjnej,
ale start w zawodach to coś więcej. To świetna zabawa i satysfakcja, że udało się zrealizować cel- zaznacza Łukasz Pawlikowski.

Dominatorka Toru Głażewo:
niepokonana Daria Leba
Za chwilę skończy osiemnaście lat, chodzi do drugiej
klasy technikum o profilu weterynaryjnym. Jej życiowa
pasja to konie. I te żywe, i mechaniczne.
Z torem Głażewo jesteś związana
właściwie od samego początku. Jak
postrzegasz dyscyplinę pit bike wtedy, a dziś?
-Od początku istnienia toru w Głażewie, aż do
teraz można zauważyć kolosalną różnicę. Zaczynaliśmy w dresach i adidasach, teraz każdy
posiada komplet ochraniaczy, personalizowany
strój, a zabawa przerodziła się w prawdziwe
ściganie. Nie da się ukryć, że nasza dyscyplina
rozwija się w tak szybkim tempie, jak prawdopodobnie żadna inna w Polsce.
Wzrasta też chyba poziom zawodników?
-Oczywiście, poziom zawodników wzrasta z każdym treningiem! Ewidentnie widać to po takich
osobach jak Kacper Błaszak, który co rundę pokazuje nam, jak szybko można się rozwijać.Oczywiście nie bez znaczenia są cykliczne szkolenia
organizowane na torze, które prowadzi trener

Marcin Wójcik oraz pojawianie się w stawce
zawodników z innych dyscyplin. To wszystko
sprawia, że jedziemy szybciej i lepiej technicznie.
I mimo, ze dziewczyn w zawodach
coraz więcej to jesteś tam niepokonana…
-Staram się trzymać poziom i nie zwalniać.
Chodź przyznaję, że nie mam już tak wiele
czasu na treningi. W technikum jest sporo
nauki, opiekują się też zwierzętami, ale i na
pit bike znajduje czas. Oczywiście cieszę się,
że na zawodach pojawiają się nowe koleżanki, jest z kim rywalizować, coś się dzieje. No
i pokazujemy, że jest to dyscyplina nie tylko
dla mężczyzn.

Daria Leba to najszybsza zawodnika w terenie

Masz plany związane z motorsportem
czy to Twoja dyscyplina docelowa?
-Nie ukrywam,że chciałabym posiadać duży motocykl, jednak sądzę, że pitbike to odpowiedni
motocykl dla mnie i warto się na nim rozwijać.

ludzi, wyjazdy na zawody, rodzinną atmosferę.
W połączeniu z jazdą motocyklami są to weekendy idealne! Naprawdę warto spróbować,nic
się straci, a zyskać można wiele-pewność siebie,
wspomnienia i mega fun.

Co Ci się w tym najbardziej podoba.
Dlaczego warto spróbować?
Najbardziej cenię sobie poznawanie nowych

Bud-Rem-Stal Pit Bike Cup 2018
Stock 90
1.Michał Valiavsky
2.Maksymilian Pawełczak
3.Oskar Rumiński

Stock 125
1.Mateusz Affelt
2.Oliwier Kaźmierski
3. Antoni Prowadzisz

Pit Ladies
1.Daria Leba
2. Aleksandra Turno
3. Agata Flor

Stock 150 MX
1. Cyprian Bieliński
2. Hubert Paduch
3. Kamil Zima

Stock 150 PRO
1. Kacper Rabikowski
2. Mateusz Lampkowski
3.Piotr Drypa

Super Pit
1. Dariusz Leba
2. Mateusz Kamiński
3. Marcin Wójcik

Będę walczyć o najwyższy
stopień podium
Rozmowa
z Sylwią Dzik
“Dzikuską”
W internecie jesteś znana z popisów na 600 czy
1000 cc a nagle przesiadasz się na 140-tkę. Nie
bałaś się negatywnych reakcji?
-Pojemność nie miała dla mnie tutaj znaczenia.
Jeżeli mam możliwość jazdy na dwóch kółkach,
to bez wahania to robię. Fakt, spotkałam się z
negatywnymi komentarzami i pytaniami, jak
mogę odnaleźć się na takim małym sprzęcie. Ale
taka opinia utrzymywała się w ich świadomości
do momentu, kiedy sami nie spróbowali.

Wiem, że wcześniej myślałaś już o tym by się ścigać. Ale wiadomo, że wszystko rozbija się o pieniądze. Alternatywą więc okazały się pit bike…
- Pit bike okazał się strzałem w dziesiątkę!

Wkład finansowy do udziału w wyścigach nie
jest tak duży, jak w wyścigach motocyklowych.
To przepaść, zresztą nie wiedziałam czy w ogóle
się w tym odnajdę. Teraz już wiem, że tak.
Co pomyślałaś jak pojechałaś na 1 rundę? Zakochałaś się od razu, czy musiałaś do tego dojrzeć?
-Pierwsza runda była raczej spontaniczna. Przyjechałam z Roszak Racing i słowa dopingu teamu, który dopiero poznawałam był bezcenny...
„tu masz pitbike - wsiadaj, jedz!” Tak właśnie to
wyglądało w moich oczach. Jak to ja - uśmiechnięta, towarzyska, pozytywnie nastawiona,
mająca czas na wszystko, tylko nie na to co
trzeba (śmiech). Na kwalifikacjach przygód nie
brakowało, za to paliwa tak! W samym wyścigu
zastanawiałam się: co ja tu robię? Poziom kobiet
był imponujący, to dało mi kopa motywacji do
kontynuacji udziału w zawodach.
Gdybyś miała podjąć jeszcze raz tę decyzję?
-Na pewno zrobiłabym to samo. Szkoda tylko,
że tak późno dowiedziałam się o takich zawodach, na szczescie zdąrzyłam na pierwsza rundę
i udało się przejechac cały sezon, kończąc go na
drugim miejscu podium w klasie kobiet.
Polecasz innym motocyklistom pit bike? Dlaczego?
-Finansowe to największy atut! Kolejny to przekraczanie własnych granic, po sobie wiem, że

na drogowym motocyklu nie jeżdżę na 100%, bo
zawsze jest obawa przed szkodami, jakie mogą
powstać. Na pit bike wywracasz się, wstajesz i
jedziesz dalej. Dodatkowo możliwość jazdy i treningów w okresie zimowym. Więc czego chcieć
więcej? Wiem! Torów.

Cieszę się i dziękuję, że mogłam uczestniczyć z
Wami w tym sezonie!
Rozm. Żaneta Lipińska-Patalon

Za kogo najbardziej trzymasz kciuki? Z kim zaprzyjaźnisz się na paddocku pit bike?
-Zawsze mocno trzymałam kciuki za Michała #36 i Sebastiana #212 czyli moją rodzinke z
którą trenowałam i jeździłam przez cały sezon.
Dziewczyny z którymi ścigałam się do ostatniej
rundy trzymały wszystkich w napięciu i z każdą
chciałam utrzymywać pozytywne relacje mobilizując do jak najlepszych wyników. A osoba która
zawsze sprawia uśmiech na mojej twarzy to Hubert z jazd pokazowych.
Co w przyszłym roku?
- Nabrałam sporo doświadczenia i wiem, że stać
mnie na dużo więcej, więc jeśli wystartuję to
sezonu 2019 na pewno nie będę traktować jako
zabawy, a na pewno będę walczyć o najwyższy
stopień na podium. Przyznaje, wkręciłam się
w ten wir wyścigów, czy po prostu klimat, jaki
panuje na paddocku. Powiem tylko tyle, u mnie
ciągle coś się dzieje! Mam tysiące pomysłów i
podążam marzeniami, więc czas zweryfikuje,
gdzie mnie będziecie oglądać.

Trzynaście dziewczyn z ogromnymi ambicjami
i pazurem, każda z nich miała taki sam
Rozmowa z
Dominiką Orlik

-To miał być tylko jeden, niepozorny trening dla
zabawy, bo takie właśnie było wcześniej moje
podejście do pit bike-ów. Wystarczyło zaledwie
kilka kółek na torze w Starym Kisielinie, żebym
zrozumiała w jakim ogromnym błędzie byłam!
Te niepozornie wyglądające motocykle nie tylko
potrafią wywołać uśmiech pod kaskiem, ale i są
poważnym sprzętem do ścigania. Już w połowie
treningu wiedziałam, jak to się skończy, wiedziałam że będę chciała kontynuować tą przygodę.
I decyzji tej mam nadzieję nie żałujesz? Na koniec
sezonu jest podium, a rywalizacja była zacięta.
-Widząc wysoki poziom, jaki reprezentują dziewczyny w Pucharze Polski Pit bike nie sądziłam,
że uda mi się wskoczyć od razu na podium.
Trzynaście dziewczyn z ogromnymi ambicjami
i pazurem, każda z nich miała taki sam cel jak
ja, niektóre miały większe doświadczenie na asfalcie, niektóre dopiero stawiały pierwszy kroki
w zawodach, ale wszystkie pewnie jechały po
swoje. Wdrapanie się na podium kosztowało
mnie dużo pracy, ale właśnie dlatego te puchary
są tak fascynujące.

Jak to się stało, że fanka dużych motocykli crossowych trafiła do mini-motocykli i to w dodatku na
asfalt?

Jak się odnalazłaś w nowym środowisku. Pit Bike to
troszkę inny klimat, skala...
-Zawody pit bike są dla mnie nadal wielką zagadką, do tej pory ciężko mi uwierzyć, że tak
profesjonalnie przygotowane zawody można
połączyć z piknikową atmosferą, nie tracąc w
ani jednym ani drugim przypadku. Z jednej strony zacięte wyścigi koło w koło, kask w kask, ale
z drugiej strony wszyscy uśmiechnięci i pomocni.

cel: wygrać.

Szok! Życzę sobie, aby tak wyglądały wszystkie
wyścigi w Polsce.
Gdybyś miała polecić jazdę na pit bike to dlaczego?
-Kocham to uczucie, kiedy jadę na tor i widzę
uśmiechy pod nosem posiadaczy dużych motocykli: dziewczyna, na pit bike, do tego na różowym. Co ona tu w ogóle robi? W 80% wypadków
uśmiech ten przechodzi na mnie, kiedy już w połowie okrążenia wchodzę im pod łokieć razem z
moim YCF’em (śmiech). Drugą sprawą jest fakt,
że wcale nie muszę jechać na tor, wystarczy
mały skrawek asfaltu, gdzie mogę kręcić kółeczka i cieszyć się jak dziecko. No ii najważniejsze,
motocykle te są stosunkowo tanie i praktycznie
bezobsługowe. Sport idealny? Chyba nie muszę
odpowiadać.

Jakie plany na przyszły sezon?
-Nie wyobrażam sobie zrezygnować z pit bike-ów, ani enduro, więc i w tym roku postawię
na te właśnie dyscypliny oraz zrobię wszystko,
by sięgnąć po najwyższe miejsca. Puchar Polski
Pit Bike SM, Puchar Polski Enduro, Red Bull 111
Megawatt... i gdzie jeszcze tylko uda mi się wystartować.
Rozm. Żaneta Lipińska-Patalon
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