


Puchar Polski Pit Bike sM w Motowizji Pit Bike tV: 
MaMy swoją telewizję w internecie!

najlpsze relacje “live” tylko u naspitBike24.pl jedyny w polsce portal 
w 100% poświęcony MiniMotocykloM

w sezonie 2019 nasze zawody na stałe zagościły na 
antenie telewizyjnej. Branżowy kanał Motoryza-
cyjny: Motowizja, wyeMitował relacje z pięciu rund  
pucharu polski pit Bike sM. Był to jeden z najchętniej 
oglądanych prograMów stacji!

świat dyscypliny pit Bike jest Bliżej was dzięki tele-
wizji pit Bike tv. ekipę internetowej stacji spotkacie 
nie tylko na pucharze polski pit Bike sM, czy podczas 
pit Bike cup na torze w głażewie. ich kaMery są z naMi 
również na treningach i innych wydarzeniach zwią-
zanych z MiniMotocyklaMi pit Bike. 

kolejnyM przełoMeM w sezonie 2019 Było wprowa-
dzenie na stałe profesjonalnych transMisji na żywo. 
relacje realizowane przez saBMar.tv z ryBnika to 
Blisko czterdzieści godzin Materiału, nadawanego 
na naszyM kanale www.youtuBe.coM/otopit

największy i wciąż jedyny portal poświęcony tylko 
i wyłącznie MniMotocykloM pit Bike. jedno jest pew-
ne, jeżeli chcecie Być na Bieżąco z tyM co dzieje się  
a arenie krajowej i nie tylko, Musicie regularnie od-
wiwedzać witrynę: pitBike24.pl

-Staramy się pokazać świat pit bike od pod-
szewki - mówi Maciej Wadowski, szef Pit Bike 
TV. -Oczywiście najważniejsza jest tu warstwa 
sportowa, ale staramy się prezentować nie 
tylko najlepszych zawodników i ich osiągnię-
cia. Nasze kamery są tam, gdzie toczy się 
prawdziwe pit bike’owe życie - na paddockach, 
pod namiotami. Szukamy prawdziwych historii, 
chcemy pokazać zaangażowanie i pasję ludzi 
tworzących świat pit bike, a nie są to tylko 
zawodnicy, a całe rodziny.  Dla nas ważne są 
emocje towarzyszące młodym sportowcom, 
ich droga do sukcesu, ich potknięcia z których 
wyciągają wnioski, ciężka praca, konsekwencja 
i upór. Każdy zawodnik to inny charakter, inna 

osobowość i historia. Łączy ich jedno- miłość do 
dwóch kółek. A to wszystko niezależnie od wie-
ku, płci i miejsca zamieszkania. Dzieci, młodzież  
i dorośli w całej Polsce pokochali małe dwa 
kółka i uczynili z nich styl życia. To trzeba po-
kazywać!

W filmach Pit Bike TV znajdziecie nie tylko hi-
storie zawodników i rodziców, ale i mnóstwo 
porad technicznych. Eksperci podpowiadają, 
jak zadbać o motocykl, jak przygotować go do 
startu w zawodach, czy jak poprawić technikę 
jazdy. Jednym słowem koniecznie musicie od-
wiedzić i dodać do ulubionych stronę: PitBike.TV 

-Pit Bike to dla nas nowe doświadczenie- mówi 
Marcin Wypior z Sabmar.tv.- Po jednej testo-
wej relacji w deszczowy i prawie zimowy dzień  
w październiku w 2018 roku byliśmy pełni 
obaw o widowiskowość tej dyscypliny, podjęli-
śmy jednak decyzje na prośbę, że wchodzimy  
w projekt Pit Bike Cup i Puchar Polski Pit Bike SM  
w 2019 roku. Mieliśmy już sporo doświadczenia w 
transmisjach z innej motocyklowej dyscypliny, 
jaką jest oczywiście żużel i stąd nasza decyzja. 
Już pierwsza zawody w sezonie 2019 utwierdzi-
ły nas w przekonaniu że trafiliśmy w wyborne 
towarzystwo i była to dobra decyzja. Przede 
wszystkim atmosfera, organizacja i rywalizacja 

najmłodszych dała nam wiele radości. Warto tu-
taj dodać, że grafika która on-line się wyświetla 
na transmisji to efekt około 100 godzin pracy 
i pisania programu. W Pucharze Pol-
ski przyszedł czas na prawdziwą zabawę  
- kilometry światłowodu, sześć kamer. Z czasem 
pojawił się pomysł transmisji z wykorzystaniem 
podnośnika, drona - a że dwa tory znajdowały się 
w pobliżu lotnisku, uzyskanie zgód na takie uję-
cia nie było proste. Każdy kolejny tor asfaltowy,  
na którym pojawiliśmy się w 2019 roku 
to kolejny zachwyt, jaka piękna to dyscyplina  
i jak mało ją dzieli od królowej sportów motocy-
klowych MotoGP. Mało - dosłownie - bo tylko 
rozmiar motocykli przypominał nam, że to nie 
największe święto sportów motorowych. 

Relacje prowadzone przez Sabmar.tv możecie 
odtworzyć na naszym kanale. Każdorazowo 
poza pełnym zapleczem technicznym, wozem 
transmisyjnym i ekipą operatorów na torze 
meldują się komentatorzy, którzy wraz z wi-
dzami śledzą przebieg zawodów. Obowiązkowa 
pozycja dla każdego fana motorsportu. 

Poza relacjami, które mogliśmy oglądać w 
czwartki po rundach, na antenie telewizji pojawi-
ło się mnóstwo zapowiedzi i powtórek programu. 
Łącznie dyscyplina pit bike dzięki tej współpra-
cy, dotarła do blisko stu tysięcy widzów! Kamery 
programu podążały za zawodnikami od Koszali-
na, przez Toruń, Radom, Bydgoszcz, po finał w 
Starym Kisielinie. Każdy odcinek miał swój temat 
przewodni, podsumowywał daną rundę zawo-
dów i oddawał głos młodym zawodnikom. To 
swoiste kompendium dyscypliny pit bike weszło 
już na stałe do ramówki Motowizji. 

-Tegoroczny sezon Pucharu Polski Pit Bike SM 
niewątpliwie był sukcesem. Coraz więcej zawod-
ników i rodziców decyduje się na starty w tej 
jakże wyjątkowej dyscyplinie sportu motorowe-
go. Dużym czynnikiem, który miał na to wpływ, 
były relacje telewizyjne z każdej rundy sezonu 
2019 na antenie Motowizji. Puchar Polski Pit Bike 

SM był jedną z najchętniej oglądanych pozycji 
na naszej antenie i jestem pewien, że za rok na 
torach całej Polski zobaczymy jeszcze więcej 
startujących na minimotocyklach- stwierdza 
Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.

Poza emisją programu na antenie telewizyj-
nej, poszczególne odcinki trafiły również na 
platformę Player.pl Tam również biły rekordy 
popularności, a co ważniejsze można je odtwo-
rzyć w dowolnym momencie. Jeżeli nie macie  
w swoim pakiecie telewizyjnym Motowizji, to 
również na tej platformie możecie go oglądać 
on-line na żywo, dostęp to zaledwie 5 złotych 
miesięcznie. Zimą pit bike nie znikają z ante-
ny Motowizji. Twórcy programu przygotowali 
nowy format studyjny - Pit Bike TV. A w sezonie 
2020 oczywiście ekipa Motowizji wraca na tory 
całego kraju, by pokazywać najlepszych, mło-
dych zawodników Pucharu Polski Pit Bike SM.

Razem tworzymy ten portal - tak można po-
wiedzieć o największym pit bike’owym portalu 
internetowym w naszym kraju. Miejsce, które 
zbiera informacje z różnych zakątków Polski, 
informuje o treningach, zawodach i wydarze-
niach. Jeżeli chcesz sprawdzić czy w Twojej 
okolicy dzieje się coś ciekawego co związane 
jest z minimotocyklami, tam znajdziesz na 
pewno odpowiedź. Ale nie tylko sprawy bie-
żące znajdują się w zasięgu zainteresowań 
portalu. Przeczytacie tam mnóstwo ciekawych 
wywiadów, zarówno z czołowymi zawodnikami 
dyscypliny, jak i debiutantami. Znajdziecie tak-
że wszystkie informacje dotyczące organizacji i 
przebiegu zawodów. Na czym polega egzamin 
na licencję? Jakie czasy uzyskują zawodnicy na 
zawodach? Jakie trzeba mieć doświadczenie, 
by wystartować? Tego wszystkiego dowie-
cie się na tej stronie internetowej. - Chcemy, 
by PitBike24.pl tworzyła cała społeczność pit 
bike- zaznacza Olga Taraszka, redaktorka por-
talu. - Jeżeli organizujecie w swojej miejscowo-
ści ciekawe wydarzenia, czy treningi, bądź po 
prostu macie ekipę z którą jeździcie, dajcie nam 

znać! Jesteśmy po to, by przekazywać informa-
cje o pit bike, ma być to kompleksowe i rzetelne 
źródło wiedzy na ten temat. W internecie mo-
żecie spotkać różne teorie i wypowiedzi na te-
mat minimotocykli. Pamiętajcie, że nie zawsze 
jednak można wszystkiemu w sieci wierzyć, u 
nas macie pewność, że trafiacie na wiarygodne 
i sprawdzone fakty.

Portal PitBike24.pl to już ugruntowana marka. 
Istnieje blisko trzy lata i jest bardzo popularny 
wśród zawodników pit bike. Witryna w każdym 
miesiącu ma tysiące wyświetleń, polecamy do-
łączyć do wiernych czytelników tej strony. 



naszyM wspólnyM 
założenieM jest 

Budowanie 
przyszłości 
całego sportu 
Motocyklowego, 
a nie oczekiwanie 
chwilowego 
sukcesu. 

zakoŃczenie sezonu Motocyklowego pzM

nie Ma lepszego sposoBu na Budowanie 
więzi rodzinnych niż wspólna pasja 
i spędzanie wolnego czasu.

Sukcesem jest podejście do szkoleń, nawet 
sceptyczni kiedyś instruktorzy widzą, że wspól-
na praca idzie w dobrym kierunku. PZM daje to 
co może zrobić federacja - legalizuje to co kluby 
organizują, czyli stawiamy na zasady i przepi-
sy, bo to jest tym bardziej ważne, że mamy do 
czynienia z dziećmi. Już rozmawiamy na temat 
tego, aby do szkoleń naszych instruktorów 
wprowadzić elementy świadomego ogranicza-
nia obciążeń organizmów, bo tylko tą drogą 
możemy starać się o obniżanie stopniowe wieku 
minimalnego.
Same zawody Pucharu Polski Pit Bike SM to po-
kaz tego, jak można wychowywać od dziecka 
przez sport. Pierwszy sezon pokazał, że sprzęt 
jest bezpieczny i jego użycie też dało podstawy 
do obniżenia stawki za licencję, więc tego musi-
my pilnować.

Obserwowałem naszych małych zawodników 
także poza torem i widać jak szybko się profe-
sjonalizują, czyli uczą się zachowań zgodnych 
z zasadami poruszania po parku maszyn, ale 

też cały czas podziwiam ich naturalną radość i 
energetyczność. Najlepiej to porównać do tego 
co dziś robią ich rówieśnicy w czasie wolnym i 
myślę, że głównie używają klawiatury kompu-
tera do sportu. Rodzice też są dla nas ważnym 
elementem sportu minimotocykli, bo bez nich 
ani rusz. Tu trzeba podróżować, spać w hote-
lach, pilnować treningów i serwisów, czyli po-
lubić takie trochę “cygańskie życie” i przyznam, 
że podziwiam ich za to ile energii poświęcają dla 
własnych dzieci.

Dziś ważnym elementem jest prawidłowe zago-
spodarowanie dziecka na wejściu w sport, czyli 
nauczenia prawidłowych nawyków związanych 
z bezpieczeństwem. Wielką rolę mają w tym 
instruktorzy którzy już od początku stali się 
przykładem dla dzieci i tu mam na myśli Marka 
Szkopka, który też jako aktywny nadal zawod-
nik daje świetny przykład, a znajduje jeszcze 
czas na trenowanie najmłodszych.

Jacek Bujański
Główna Komisja Sportu Motocyklowego PZM

Cieszę się niezwykle widząc coraz więcej osób, 
a szczególnie rodzin, uczestniczących w za-
wodach. Pokazuje to że ludzie chcą bawić się 
w motorsport, który nie jest tanią dyscypliną. 
Tutaj udało się połączyć pasję z możliwościami 
finansowymi, teraz pozostaje pokazać ją jeszcze 
niepoinformowanym i przekonać tych którzy się 
obawiają. Najpiękniejsze jest to, że coraz więcej 
rodzin uczestniczy w zawodach, a nie ma lep-
szego sposobu na budowanie więzi rodzinnych 
niż wspólna pasja i spędzanie wolnego czasu.  
W dzisiejszym świecie, gdy brak jest czasu na co-
kolwiek, takie inicjatywy są na wagę złota.
Gdy tylko zobaczyłem te motocykle pierwszy 
raz, od razu podjąłem decyzję o skontaktowaniu 
się z importerem. Zaproponowałem mu wtedy 
stworzenie oficjalnych rozgrywek, które oka-
zały się sporym sukcesem. Dziś dwie niezależ-
ne firmy budują ten sukces, a ja jestem z nich 
bardzo dumny. Już jakiś czas współpracujemy 
przy tworzeniu regulaminów, których zazdrosz-
czą nam inne federacje, np. Anglicy nie potra-
fią się porozumieć wewnętrznie i ich rozgrywki 

nie są oficjalne. Od dwóch lat zabiegam w FIM 
Europe (Europejska Federacja Motocyklowa) 
aby przy Mistrzostwach Europy minimotocykli 
wprowadzić klasę pit bike. Osoby odpowiedzial-
ne za to są już bardzo blisko podjęcia tej decyzji, 
ale ciągle wstrzymuje ich wolny rozwój pit bike  
w Europie - Polska jest tu zdecydowanym li-
derem. Myślę, że to tylko kwestia czasu, którą 
przyspiesza pojawienie się Mistrzostw Polski  
w tej dyscyplinie…

Jeśli tylko wszystkie plany i pomysły ujrzą świa-
tło dzienne i się zrealizują, wówczas będę uwa-
żał że moja „misja” dobiegła końca. Zawsze jest 
coś do zrobienia, coś do poprawienia, ale wierzę, 
że Organizatorzy zadbają o ten rozwój. Taki kie-
runek który został obrany spowoduje nie tylko 
rozwój sportu ale i wzrost kultury prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, w bezpośredni spo-
sób wpływający na bezpieczeństwo na naszych, 
nie do końca bezpiecznych, drogach.

Jacek Molik
Członek komisji motocyklowej FIM Europe



o tym co udało się już osiągnąć i dokąd zmierza dyscyplina 
pit bike. o profesjonalizacji, sportowej adrenalinie 
i zaangażowaniu całych rodzin. czy minimotocyle 
to dalej tani sport dla każdego? o tym wszystkim

Rozmawiamy z
Łukaszem Pawlikowskim
MX Otopit Toruń
Za nami drugi sezon dyscypliny 
pit bike. Jak można go podsumować?

-Ogromny sukces. Gdybym miał spojrzeć global-
nie na pewno najbardziej wymiernym sukcesem 
są liczby, przekraczaliśmy setkę uczestników na 
poszczególnych rundach. To świetna frekwencja 
na tak młodą dyscyplinę. Gołym okiem widać 
profesjonalizację. Zawodnicy łączą się w teamy, 
organizują razem na paddocku, budują wspólne 
struktury i razem trenują. W całym kraju mamy 
coraz więcej fachowców, którzy decydując się 
zakładać szkółki i prowadzić treningi pit bike. 
Dzięki temu mamy coraz większy odsetek za-
wodników, którzy podchodzą do jazdy i star-
tów w zawodach na poważnie. Planują karierę 

sportową i konsekwentnie ją realizują. To będzie 
procentowało. Kolejny aspekt to ekwiwalent 
medialny, jaki niesie za sobą dyscyplina. Miniony 
sezon to 100 000 osób które dowiedziało się o pit 
bike poprzez relacje emitowane na antenie Mo-
towizji, jesteśmy też na player.pl, każda runda 
jest transmitowana na żywo w internecie. O pit 
bike się mówi. Co więcej, mówi się pozytywnie! 

To są liczby i fakty. Ale osobiście dla mnie naj-
większym sukcesem jest przyrost tych najmłod-
szych zawodników. Zaledwie rok temu udało 
się obniżyć wiek startów na asfalcie z 12 na 8 
lat. Dziś grupa zawodników w Pucharze Polski 
Pit Bike SM- której przed obniżeniem poprzecz-
ki wiekowej w ogóle nie było, to w tym sezonie 
aż 22 zawodników! To nie są dzieci, które jeżdżą 
rekreacyjnie, tylko pełnoprawni zawodnicy, 
nie tylko jeśli chodzi o stronę formalną, to za-
wodnicy którzy swoja młode życie podporząd-
kowali zawodom, treningom. Ba całe rodziny 
podporządkowały się temu. U tak małych dzieci 
progres widać najbardziej, a każde poprawienie 
czasów i techniki to dla nich wielki sukces. Wiem, 
że to droga do mistrzostwa. Nauka ciężkiej pra-
cy i sportowych nawyków od małego. Wielu  
z nich będziemy podziwiać w innych dyscyplinach 

- wyścigach motocyklowych, motocrossie czy 
żużlu. Ale nie to jest najważniejsze, ważne jest 
to co tu i teraz. Obranie właściwej drogi i kon-
sekwentne podążanie nią. Dalszy scenariusz na-
pisze życie. Nie każdemu się uda iść dalej, a dla 
wielu największym sukcesem i przygodą życia 
będzie właśnie ten czas. 

Ale nasuwa się jedno ważne pytanie. 
Czy przy tak szybkim rozwoju samej 
dyscypliny, jaki i zawodników, jest 
tu jeszcze miejsce dla nowych osób? 
Przecież między początkującym,  
a chociażby zawodnikiem z rocznym 
stażem jest przepaść.

- Jeżeli naszym celem jest dalszy rozwój, a to 
wiąże się to również ze zwiększeniem liczby za-
wodników, zarówno w wyścigach na asfalcie, 
jak i w terenie, musimy nieustannie pracować 
nad tym, by rozpoczęcie przygody z zawo-

dami było dostępne dla każdego. Myślę, że 
udało nam się doprowadzić do tego zarówno  
w Głażewie na Pit Bike Cup, jak i w ramach Pucharu 
Polski Pit Bike SM. W przypadku zmagań tereno-
wych rozwiązaliśmy to powołując dodatkową kla-
sę. Okazało się, że “Amator” stał się najliczniejszą 
klasą zawodów! Wprowadziliśmy to rozwiązanie 
testowo już na koniec 2018 roku i okazało się, że 
to świetne rozwiązanie. W tej stawce ścigają się 
osoby z mniejszym doświadczeniem, bądź też ma-
jące mniej czasu na treningi. Wszyscy się świetnie 
bawią, a z czasem przechodzą do wyższych klas. 
I o to chodzi. Najważniejsze to mieć wybór, moż-
liwości. Jednego będzie mobilizowała wysoko po-
stawiona poprzeczka i mocni rywale, dla drugiego 
potrzeba zaś czasu, by się zaadaptować. 

W Pucharze Polski Pit Bike SM nowe rozwiąza-
nie wprowadziliśmy w sezonie 2019. Wcześniej 
wyścigi łączone były klasami, niestety pojawił 
się znaczący dysonans pomiędzy zawodnika-
mi, to finalnie prowadziło do dużej ilości dubli, 
zawodnicy wyprzedzali się już na pierwszych 
okrążeniach. Publiczność szybko traciła rachubę  
w tym co dzieje się na torze, a dla samych 
uczestników było męczące i miejscami niebez-
pieczne. W tym sezonie wyścigi połączyliśmy 
względem uzyskiwanych czasów na grupy: Ro-

okie, Pro i Elite. Dzięki temu niezależnie od klasy 
w której startował zawodnik, był przydzielony 
na wyścig do grupy zbliżonej do swojego tempa. 
Jeżeli przyspieszał w trakcie sezonu, przechodził 
wyżej. Rozwiązanie to było bardzo chwalone 
przez uczestników Pucharu Polski Pit Bike SM  
i na pewno przy nim zostaniemy. Mam nadzieję, 
że rozwiałem wątpliwości wszystkich pragną-
cych dołączyć do nas. Stworzyliśmy ku temu 
odpowiednie możliwości.

Pit Bike z założenia miały być tanim 
motorsportem dla całych rodzin.  
Jakieś cztery lata temu starczały 
adidasy, bluza, kask i kawałek pola. 
Dziś to miniaturowy świat wyścigów. 

- Pit Bike cały czas pozostaje najtańszym mo-
torsportem dostępnym dla każdego. Na pewno 
zmieniła się świadomość użytkowników i troska 
o bezpieczeństwo. Częściej też minimotocykle 
traktowane są jako pasja niż jednorazowa przy-
goda, dlatego też inwestowanie w strój wyda-
je się naturalne. To cieszy, bo kształtuje dobre 
nawyki. Jeżeli młodzież uczy się, że nie wsiada 
na motocykl bez odpowiedniego stroju, nie zrobi 
tego również wyjeżdżając na ulice skuterem. 

Jest jeszcze jeden aspekt. Kilka lat temu dostęp-
ność dziecięcych ciuchów motocyklowych- czy 
to motocrossowych, czy skór na asfalt, była 
praktycznie zerowa. Wraz z rozwojem dyscy-
pliny, obniżeniem wieku startów, rozwinął się 
także rynek odzieży motocyklowej, ciuchy, 
ochraniacze czy małe kaski są dostępne, powoli 
też kształtuje się rynek wtórny. A sam pit bike? 

To dalej kilka tysięcy za zakup nowego sprzętu, 
który niejednokrotnie służy całej rodzinie. Co 
cieszy jeszcze bardziej, często dla rodzin staje 
się argumentem by wyjść z domu i zrobić coś 
aktywnie i razem.

Interesuje mnie jeszcze jeden aspekt. 
Wiadomo, że dla zawodników naj-
ważniejsze to wygrywać. Ale wygry-
wać nie każdy może… Jak tak małe 
dzieci znoszą porażki?

- Sport to kształtowanie charakteru i osobowo-
ści. Wynik to tylko dodatek…Oczywiście potrzeba 
czasu, by to zrozumieć. Trzeba też odpowiedniego 
podejścia, by wpoić te wartości dzieciom. Dla każ-
dego, niezależnie od wieku wygrywanie jest waż-
ne. To sukces, który często okupiony jest ciężką 
pracą i godzinami potu wylanymi na treningach. 
Efekty przychodzą  z czasem i trzeba to zrozu-
mieć. Tylko wtedy ma to sens. Są i sytuacje, że i 
najlepszym nie udaje się wygrać i to są sytuacje, 
które hartują człowieka od najmłodszych lat. Bo o 
wiele łatwiej stać na podium, niż przyjąć, że tym 
razem się nie udało. Często są to czynniki nieza-
leżne od zawodnika: warunki pogodowe, defekt 
motocykla. Trzeba się z tym liczyć podejmując 
wyzwanie. A im trudniej przychodzi wygrana, tym 
sukces lepiej smakuje. Pamiętajmy, że już sam 
udział w zawodach i podjęcie się rywalizacji jest 
czymś wielkim. Nie każdy ma odwagę, a tylko 
nieliczni dojdą na sam szczyt. Ja w to nieustannie 
wierzę i wiem, że zawodników którzy wyjdą z dys-
cypliny pit bike do mistrzostw świata w różnych 
innych dyscyplinach będzie coraz więcej.

A co w sezonie 2020? Bo nie uwie-
rzę, że nie pojawią się niespodzianki. 
Uchylimy rąbka tajemnicy?

-To co planowaliśmy od dłuższego czasu to ko-
lejny etap Pucharu Polski Pit Bike SM, celem na 
nowy sezon są Mistrzostwa Polski. Trwają prace 
nad tym projektem i mam nadzieję, że zakończą 
się sukcesem. Ale szczegółów i formuły na razie 
zdradzać nie będę. W sezonie 2019 pojawiło się 
także kilka nowych dziewczynek w klasie Stock 
90, to daje nadzieje na stworzenie odrębnej kla-
syfikacji dla młodych zawodniczek. Wciąż pracu-
jemy także nad rozwojem zawodów terenowych, 
marzy mi się by już w najbliższym czasie również 
w tej formule rozegrał się Puchar Polski. 

Rozm. Żaneta Lipińska-Patalon

Łukasz Pawlikowski, MX Otopit Toruń

sport to kształtowanie 
charakteru i osoBowości. 
wynik to tylko dodatek…





Puchar Polski Pit 
Bike sM 2019 
drugi sezon dyscypliny pit Bike i pucharu polski 
pit Bike sM, organizowanego jako odręBny cykl 
zawodowów dedykowanych zawodnikoM na MiniMotocyklach 
okazał się wielkiM sukceseM. na poszczególnych rundach udawało 
się przekraczać Magiczną setkę uczestników. 
To była prawdziwa sportowa przygoda, 
rozsiana na torach całego kraju. Zawodni-
cy pit bike ścigający się na asfalcie prze-
mierzali całą Polskę szlakami naznaczo-
nymi kolejnymi przystankami cyklu. Zanim 
rozpoczął się sezon rozgrzewaliśmy się na 
specjalnej pre rundzie w Toruniu, pierwsza 
runda już tradycyjnie odbyła się w trakcie 
“majówki” na koszalińskim Motoparku, 
druga na Awix Racing Arenie w Toruniu, po-
tem przyszedł czas na Radom i Kartodrom 
Bydgoszcz oraz jesienny finał w Starym 
Kisielinie. Tym samym do cyklu rozgrywek 
Pit Bike dołączyły dwa nowe tory- bardzo 
szybki Kartodrom Radom oraz chwalony 
przez zawodników, malowniczo położony 
WallraV Race Center koło Zielonej Góry. 

Sześć klas zawodniczych

Jeżeli zastanawiacie się dla kogo stwo-
rzony został Puchar Polski Pit Bike SM, 
warto zrobić rekonesans po klasach za-
wodniczych. Najmłodsi zawodnicy star-
tujący w zawodach to ośmiolatkowie. Ta 
grupa młodych pasjonatów dwóch kółek 
została dopuszczona do rywalizacji za-
ledwie rok temu, poprzez oficjalne za-
twierdzenie dyscypliny i obniżenie wieku 

startu w zawodach. Dzięki temu do stawki 
wkroczyły cztery roczniki utalentowanych 
dzieciaków. Sukces tego przedsięwzię-
cia podkreślają liczby. W klasie Stock 90 
w sezonie 2019 wystartowało łącznie 22 
zawodników, w tym 4 dziewczynki! Dyscy-
plina, która nie doprowadza do groźnych 
kontuzji, a przede wszystkim rozgrywana 
jest w bezpiecznych warunkach, czyli na 
zamkniętych obiektach to świetna alter-
natywa dla młodego pokolenia. Z którego 
oczywiście mamy nadzieję, wyrosną przy-
szłe gwiazdy motorsportu na światowym 
poziomie. Bo im szybciej zaczniemy oraz im 
szybciej rozpoczniemy treningi pod okiem 
fachowców, tym większe na to szanse. 
Formalnie Stock 90 to zawodnicy od 8 do 
12 roku życia. Ścigają się na pit bike’ach do 

90 cc o maksymalnej mocy 8 KM, masa po-
jazdu nie może przekraczać 65 kg.

Kolejna w stawce jest klasa Stock 125. Do 
tej klasy, która skierowana jest do nieco 
starszych zawodników trzeba mieć już 
ukończone 10 lat. Warto podkreślić, że na 
kolejnym poziomie rywalizacji zawodnicy 
mają dość wyostrzone apetyty i do dyspo-
zycji mocniejsze motocykle o pojemności 
do 125cc i maksymalnej mocy 12 KM. To za-

pewniło nam wyśmienity spektakl, który 
w całym sezonie rozegrało 9 zawodników 
klasy Stock 125, ograniczonej wiekowo do 
14 lat. 

Stock 150 Junior to już młodzieżowa klasa. 
Tam zawodnicy rywalizują już na standar-
dowych minimotocyklach do 150 cc pojem-
ności i do 15 KM, o maksymalnej masie 80 
kg. Są to motocykle na których startuje 
najwięcej zawodników, które wybierane 
są także przez dorosłych i zawodników 
z innych dyscyplin, którzy na minimoto-
cyklach ćwiczą technikę jazdy. W klasie 
Stock 150 Junior mogliśmy podziwiać 12 
zawodników w wieku 12-16 lat. Jest to 
przedsionek największej klasy Pucharu 
Polski Pit Bike SM, którą jest kolejna ka-
tegoria.

Stock 150 to dokładnie takie same moto-
cykle - czyli maksymalna pojemność 150 
cc i 15 KM. W tej klasie jest jednak ograni-
czenie wiekowe - od 16 roku życia, różnicą 
jest to, że nie ma maksymalnej bariery 
wiekowej. W tej klasie ścigają się zarówno 
nastolatkowie, jak i dorośli zawodnicy. To 
sprawia, że klasa Stock 150 jest najliczniej-
szą stawką, w której w sezonie 2019 wy-
startowało łącznie 56 zawodników. 

Zaś najbardziej wdzięczną klasą wydaje 
się Pit Ladies. Jeśli jednak ktoś myśli, że 
kobiety nie są na torze tak odważne, jak 
ich koledzy to jest w błędzie. Pit Ladies to 
aż 12 kobiet, które rywalizowały w sezonie 
2019. Warto podkreślić, że w stawce poja-
wiły się także zawodniczki znane z innych 
dyscyplin, jak motocross czy enduro. Kla-
sa kobiet dopuszcza do wyścigów zarów-
no młodsze, jak i starsze zawodniczki. Te 
pierwsze to dziewczynki w wieku od 10 do 
12 lat, które mogą ścigać się na motocy-
klach do 125 cm i 12 koni mechanicznych, 
zaś starsze koleżanki - powyżej 12 roku 
życia mogą dysponować sprzętem do 15 
KM i 150 cc.

I na koniec ostatnia klasa, najmocniejsza 
w całej stawce Pucharu Polski Pit Bike SM. 
Super Pit w mijającym sezonie przyciągnę-

ło do rywalizacji 12 zawodników. Uczest-
nicy do dyspozycji mają najmocniejsze 
motocykle, które legitymują się znacznie 
większą mocą- maksymalnie jest to 35 KM i 
215 cc. By startować w najmocniejszej kla-
sie Super Pit trzeba mieć ukończone 14 lat.

Grupy wyścigowe: Elite, Pro, 
Rookie

By wysoki poziom zawodników startu-
jących w Pucharze Polski Pit Bike SM nie 
był aspektem odstraszających nowych 
zawodników i by umożliwić im swobodny, 
sportowy rozwój w ramach cyklu pucha-
rowego wyścigi odbywały się grupach 
stworzonych na uzyskanych w kwalifi-
kacjach czasów, a nie przynależności do 
klasy. Najmłodsze dzieci w klasie Stock 
90 ze względów bezpieczeństwa w od-
dzielnym wyścigu. W wyższych klasach 
przyporządkowanie zawodników do wy-
ścigów odbędzie się na podstawie czasów 
okrążeń. Zawodnicy początkujący, którzy 
uzyskują słabsze czasy ścigają się w klasie 
Rookie, drugi etap to awans do grupy Pro, 
najszybsi zaś w całej stawce, a niezależnie 
od klasy jeżdżą w grupie Elite. 

Wszyscy uczestnicy ścigający się w sze-
ściu klasach to pełnoprawni zawodnicy, 
posiadający licencje. By przystąpić do 
licencji zawodniczej trzeba posiadać ak-
tualne badania od lekarza sportowego. 
Przed startem zawodów odbywa się egza-
min teoretyczny ze znajomości oznaczeń 
i zasad panujących na torze. Ukończenie 
jednej rundy zawodów jest jednoznaczne 
ze zdaniem części praktycznej. Jeżeli zaś 
nie planujecie startów w pełnej serii Pu-
charu Polski Pit Bike SM i nie chcecie przy-
stąpić do rywalizacji, można skorzystać  
z innego wariantu. Są nim jazdy pokazowe, 
które odbywają się dla dzieci od 6 roku ży-
cia, a od minionego sezonu są one również 
dostępne dla dorosłych. By wziąć udział  
w jazdach nie trzeba mieć badań lekar-
skich. Nie ma pomiaru czasu przejazdu i ry-
walizacji. Są to tzw. jazdy wolne, odbywa-
jące się na tym samym torze w przerwach 
między wyścigami. Idealnie na początek.



Moc asfaltu, 
siła charakteru 
poznajcie zwycięzców sezonu 2019 

stock 90 
wszechstronny 
MaksyMilian pawełczak

Dziewięcioletni bydgoszczanin w sezonie 2019 obronił tytuł w kla-
sie Stock 90 z zeszłego roku. Młody motocyklista nie tylko trenuje 
wyścigi na asfalcie, ale startuje także w zawodach off-road na torze  
w Głażewie oraz jeździ na mini żużlu.- We wrześniu skończyłem dzie-
sięć lat i zdałem licencję na mini żużlu, tak aby od nowego sezo-
nu wystartować w oficjalnych zawodach. W tym sezonie jeździłem  
w treningach punktowanych dla chłopców do dziesiątego roku życia 
bez licencji, gdzie udawało mi się zajmować czołowe miejsca i wygrać 
klasyfikację sezonu - dodaje mówi zawodnik. W nowym sezonie bar-
dzo chciałbym i postaram się, połączyć wszystkie dyscypliny. Pod-
stawa to harmonogram zawodów przygotowany przez PZM na 2020, 
wtedy będzie wszystko jasne. 

stock 150 junior 
talent wcielony 
Milan pawelec 

suPer Pit 
trenerka na Medal 
Monika jaworska 

Dwunastoletni zawodnik z Nowego Tomyśla w staw-
ce Pucharu Polski Pit Bike SM pojawił się już rok 
temu, wtedy wygrał zmagania w klasie Stock 125, 
ale nie był to jego jedyny sukces, gdyż na koniec 
sezonu otrzymał on wyróżnienie “Objawienie Roku”. 

W nowym sezonie Milan trafił do wyższej klasy i rozpoczął walkę o punkty w Stock 150 Junior. Sezon 
młodego zawodnika można powiedzieć, że być dość przewidywalny - w swojej klasie wygrywał pod-
czas wszystkich rund! Dodatkowej pikanterii dodawał podział na klasy wyścigowe. Dzięki temu mogli-
śmy oglądać, jak nastolatek dominuje nad starszymi oraz jadącymi na mocniejszych motocyklach za-
wodnikach w grupie Elite. Utwierdzenie zwycięstwa w klasie Stock 150 Junior było tylko formalnością,  
a prawdziwym wyróżnieniem na koniec sezonu było zaproszenie do udziału w selekcji do Red Bull Mo-
toGP Rookies Cup. Polak był już o krok do przedsionku MotoGP, przechodząc do finału selekcji, która 
została rozegrana na hiszpańskim torze Guadix. Finalnie niestety nie udało się wejść do stawki na 2020, 
ale Milan po raz kolejny pokazał, że jeszcze w świecie wyścigów namiesza. Gratulujemy!

Najbardziej utytułowana polska zawodniczka wyścigów motocyklowych. Mimo, że od 
urodzenia niesłysząca z powodzeniem ścigała się w Polsce i za granicą. Zdobyła Puchar 
Kobiet we Włoszech i wiele tytułów na arenie polskiej, jak i europejskiej. W Krakowie 
prowadzi szkołę doskonalenia techniki jazdy oraz szkółkę pit bike dla dzieci i młodzieży. 
Katanka Young Team to dziś najliczniejszy zespół zawodników Pucharu Polski PIt Bike 

SM. Dzieci pod okiem mistrzyni osiągają w bardzo szybkim tempie sukcesy. W zeszłym roku Monika Jaworska zadebiutowała 
w Pucharze Polski Pit Bike SM, zamieniając motocykl wyścigowy na minimotocykl. Dominując w klasie Pit Ladies, w sezonie 
2019 postanowiła przejść do najmocniejszej stawki zawodów i rywalizować z kolegami. Decyzja okazała się trafiona, bo 
również w klasie Super Pit “Katanka” nie miała sobie równych. 

Pit laDies
z terenu na asfalt  
joanna Miller

Najlepsza zawodniczka motocrossowa  
w naszym kraju. Joanna Miller nie tylko 
ma swoim koncie ma wielokrotnie zdoby-
wane mistrzostwo w Polsce, ale i udział w 
mistrzostwach świata. To do niej należy największe osiągnięcie w historii polskiego motocrossu – po- 
dium w zawodach rangi mistrzostw świata. Miller stanęła na nim w 2012 roku, we włoskim Arco di Trento. Na 
pit bike był to debiutancki sezon zawodniczki, okazało się że asfalt pokochała również mocno, jak zmagania 
terenowe. Swoją mistrzowską klasę pokazała dominująca na torze w kobiecej klasie Pit Ladies. Warto podkre-
ślić, że pierwsze zawody, które odbyły się jeszcze przed pełnym sezonem w Toruniu, były jej zaledwie trzecią  
w życiu okazją do jazdy na torze o nawierzchni asfaltowej.

stock 125
Mateusz Pasiuk 
DeBiut z sukceseM 

Mateusz rozpoczął swoją przygodę z motorsportem w wieku czte-
rech lat od kartingu. Przez kolejne lata rywalizował na czterech 
kółkach, ale zawsze ciągnęło go bardziej w stronę jednośladów.  
W wieku sześciu lat otrzymał swój pierwszy motocykl i już od 
pierwszej jazdy było widać, że sprawia mu to olbrzymią frajdę. Po 
trzech latach i przesiadce na większego pit bike’a. Mateusz zakwa-
lifikował się do projektu MotoRmania KidzGP, w którym pozostaje 
do dziś. Umiejętności i kontakty, które tam zdobył, zaprowadziły 
go w zeszłym sezonie na ostatnią rundę Pucharu Polski Pit Bike do 
Torunia - początkowo bardziej na próbę, ale już od treningów było 
widać, że to będzie wyjątkowo trwały związek. Licencja uzyskana 
na tamtych zawodach pozwoliła od początku debiutanckiego se-
zonu 2019 walczyć o czołowe lokaty. W międzyczasie pojawił się 
także epizod związany ze szkółką żużlową Falubaz Zielona Góra, 
jednak to wyścigi torowe zdecydowanie mają najwyższy priorytet. 
O zwycięstwo w klasie Stock 125 do samego końca rywalizował 
z Kacprem Raniszewskim i Wiktorem Majchrowskim. Zawodników 
dzieliło zaledwie kilka punktów różnicy w tabeli, a finalnie to wła-
śnie on utwierdził swój prym w tej klasie. 

stock 150 
Mateusz 
hulewicz  
PrzeBojeM 
na torach

Młody, skromny, utalentowany. Mateusz Hulewicz w zeszłym 
roku wygrał w klasie Stock 150 Junior, a w tym sezonie przeniósł 
się do najliczniejszej stawki Stock 150, którą również zdominował. 
Poza wygraniem na pit bike’ach, pokazał się również z dobrej 
strony w wyścigach motocyklowych, w których w sezonie 2019 
debiutował. Wytypowany przez trenera, Marka Szkopka podczas 
Wielkiej Gali Pit Bike SM 2018, trafił do zespołu na zimowe testy, 
które odbywały się Hiszpanii. Decyzją szefa teamu, rozpoczął 
karierę pod banderą zespołu. -Bardzo dziękuję za szansę, która 
została mi dana w tym sezonie. Wykorzystałem ją maksymal-
nie– mówi Mateusz Hulewicz. – Ciężko pracowałem na ten tytuł, 
rozkręcałem się w rundy na rundę. Plan został wykonany w stu 
procentach i już na przedostatniej rundzie Wyścigowych Moto-
cyklowych Mistrzostw Polski, utwierdziłem swoje zwycięstwo  
w klasie Supersport 300. Jestem szczęśliwy i dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu.







pit Bike cup 2019 
cykl zmagań terenowych tradycyjnie rozegrał się na torze głażewo. kolejny sezon pokazał, że zawodnicy pit bike uwielbiają 
to miejsce- zaskakiwali frekwencją i poziomem jazdy. 

6 zawodniczek, 10 najmłodszych w klasie Stock 
90, 15  osób w stawce Stock 150, 18 w Stock 
150 Junior, 13 w Stock 150 i 12 zawodników  
w Super Pit - tak wyglądał sezon Pit Bike Cup 
na przestrzeni czterech rund. Do tego wielka 
popularność grupy “Amator”, która biła rekordy 
frekwencji z rundy na rundę, dochodząc podczas 
finału do 22 uczestników! Do tego jeszcze dzieci 
od 6. roku życia, którzy biorą udział w jazdach 
pokazowych. Nowością w tym sezonie było po-
jawienie się nowej klasy “Biggy”. Bardzo prężna 
ekipa fanów jazdy terenowej na małych kołach, 
zgotowała widzom wielki spektakl. 

tor głażewo
Tor Głażewo to kultowe miejsce dla wszystkich 
fanów pit bike w wersji off-road. Zlokalizowany 
niedaleko Torunia obiekt to nie tylko idealne 
miejsce do zmagań zawodniczych, ale i niepo-
wtarzalny klimat. – To właśnie tu stawialiśmy 
pierwsze kroki na pit bike, tu się wszystko zaczę-
ło – mówi Łukasz Pawlikowski, MX Otopit Toruń. 
– Teraz kontynuujemy tę przygodę pod szyldem 
Pit Bike Cup, a w zmaganiach biorą udział dzie-
ci, młodzież i dorośli. Poziom z roku na rok dra-
stycznie rośnie, co bardzo cieszy. Ale, by każdy 
miał szansę rozpocząć swoje starty, stworzyli-
śmy klasę “Amator”, dostępną dla zawodników, 
którzy nie mają czasu na regularne treningi.
Świetny początek dla młodych

Tor Głażewo jest bardzo bezpiecznym obiektem 
i miejscem, gdzie odbywa się wiele szkoleń z 
zakresu jazdy terenowej. Odbywają się one pod 
opieką licencjonowanych trenerów i wielolet-
nich zawodników: Karola Kruszyńskiego i Marcin 
Wójcika. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia 
sprzętu, dla osób początkujących. Pierwszym 
etapem kariery w zawodach są jazdy pokazowe. 
Kilkadziesiąt młodych uczestników brało udział 
w jazdach pokazowych. Są one dedykowane 
najmłodszym zawodnikom już o 6 roku życia. Nie 
muszą posiadać licencji i badań lekarskich, nie 
uczestniczą w rywalizacji i nie zbierają punktów. 
Jest to idealne zapoznanie się z torem i obyciem 
podczas zawodów. Najmłodsi zawodnicy star-
tujący z licencją mają 8 lat i do 11 roku życia 
rywalizują w klasie Stock 90 na motocyklach 
do 8 KM. Wyścig tej klasy trwa 12 minut plus 
dwa okrążenia. Kolejna klasa Stock 125 ściga się 
maksymalnie 15 minut plus dwa okrążenia, są to  

 
motocykle, które mogę mieć 12 KM, a zawodnicy 
mają od 10 do 14 lat. 

klasy młodzieżowe
Tu pierwsza z klas to Stok 150 Junior. Startują  
w niej zawodnicy od 12 do 16 roku życia, na mo-
tocyklach pojemności do 150 cc i 15 KM, ich wy-
ścig również może trwać maksymalnie 15 minut 
i dwa okrążenia. Na takich samych motocyklach, 
ale od 16 roku życia ścigają się zawodnicy klasy 
Stock 150. Najmocniejsza w stawce grupa to Su-
per Pit, od 14 roku życia, na motocyklach do 212 
cc i 35 KM. W klasie kobiet mamy podział co do 
motocykli. Od 10 do 12 roku życia mamy ograni-
czenie do pojemności 125 cc, powyżej tego wieku 
do 150 cc.

amatorzy na start
Klasa przeznaczona dla początkujących i mniej 
zaawansowanych uczestników. Startujący w tej 
klasie nie otrzymują punktów do klasyfikacji ge-
neralnej. Nie mogą w niej startować zawodnicy, 
którzy poprzedni sezon ukończyli w czołowej 
5 klasyfikacji generalnej klasy Super Pit, Stock 
150, Stock 150 Junior w rozgrywkach Pit Bike 
Cup, brali udział w jednej z rund rozgrywek tej 

serii i ukończyli ją w pierwszej trójce klasyfikacji 
generalnej zawodów w tych klasach, zwyciężyli 
na jednej z poprzednich rund w bieżącym sezo-
nie w klasie Amator. Dyrektor Zawodów może 
też przesunąć zawodnika  zgłoszonego do klasy 
Amator, który w trakcie treningów wyróżnia się  

 

umiejętnościami i tempem jazdy 
na tle pozostałych zawodników 
tej klasy, do innej klasy - zgodnej  
z wiekiem i parametrami technicz-
nymi motocykla. 

Ostatnia i najmłodsza klasa to 
Biggy. Są to minimotocykle YCF 
z kolekcji BIGY, MRF BIG oraz inne 
modele pit bike marek YCF i MRF 
na niestandardowych kołach  
w rozmiarze do 17”/14”. Zawodnicy 
z tej klasy nie otrzymują punktów 
do klasyfikacji generalnej i nie jest 
dla nich prowadzona oficjalna kla-
syfikacja generalna sezonu. 

cross country
Inną formą terenowego ściga-
nia są zawody cross country.  
W ramach Mistrzostw Pomorza 
Zachodniego minimotocykle je-

chały 5 eliminacji w dwóch klasach: w senio-
rach zwyciężył Arkadiusz Jęsław, a w juniorach 
Marcel Kala. Te zawody odbywają się na róż-
nych torach Pomorza. 

pit Bike cup 2019 - klasyfikacja sezonu

            stock 90

                            1. Maksymilian Pawełczak

                             2. Tomasz Raczek

                             3. Dominik Wegner

stock 125
1.Oliwier Kaźmierski
2.Oskar Rumiński
3.Oskar Tuszyński 

           stock 150 junior

                          1. Kacper Błaszak

                          2. Szymon Majkowski

                          3. Mateusz Affelt 

pit ladies 
1.Daria Leba
2.Aleksandra Turno
3.Agata Flor

             stock 150 

                              1.Cyprian Bieliński

                              2. Hubert Paduch

                              3. Piotr Drypa 

suPer Pit

1.Łukasz Majkowski
2. Jakub Majchrzak
3. Jakub Jastrzębski

Najmłodsi uczestnicy zawodów Pit Bike Cup

NIezależnie od wieku, rywalizacja w terenie zawsze jest zacięta. Na zdjęciu wyścig klasy Stock 90.
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deBiutanci
to Był ich pierwszy sezon! udowodnili, że zawodnik 
niezależnie od stażu, Może soBie świetnie radzić na torze!

- Moimi pierwszymi zawodami była rozgrzewkowa runda Pucharu Polski 
Pit Bike SM na początku tego sezonu. Pamiętam ją bardzo dokładnie. 
Często wspominam sobie, jak to było zdać licencję, robić jak najlepsze 
czasy na kwalifi kacjach, pierwszy raz stanąć na polu startowym, a na-
wet spóźnić się na wyścig, co także mi się udało!

Jako tegorocznemu debiutantowi bardzo spodobała się formuła zawo-
dów. Uważam za bardzo dobry pomysł podział na grupy wyścigowe 
według czasów, ponieważ wpływa to na bezpieczną rywalizację. Jed-
nak jest też druga strona medalu. Zdarzyło się, że zawodnicy wspólnej 
klasy zostali rozdzieleni do dwóch innych grup i nie mogli rywalizować 
ze sobą o podium, ponieważ jeden z nich miał awarię motocykla w kwa-
lifi kacjach i nie był w stanie wykręcić żadnego sensownego czasu. Moim 
zdaniem kwalifi kacje powinny być podzielone na dwa wyjazdy. Jako te-
goroczny debiutant, który na dwa miesiące przed startem tego sezonu 
nie myślał nawet o ściganiu się, zachęcam wszystkich do spróbowania 
swoich sił. Zabawa jest naprawdę niesamowita!
Moją receptą na sukces w sporcie jest trening fi zyczny oraz mentalny. 
Jako fi zyczny, rozumiem przygotowanie swojego ciała do wysiłku oraz 
podnoszenie swoich umiejętności- w tym przypadku trening na torze 
czy placu. Natomiast trening mentalny to dla mnie przygotowanie mojej 
głowy do stresu, ewentualnych problemów oraz emocji. Ten sezon po-
kazał mi, że jeśli się czegoś chce to można to osiągnąć. Nie żałuje ani 
jednego wyjazdu na tor. Mówiąc krótko- było warto!

Chciałabym całym sercem polecić rozpoczęcie swojej kariery od pit bike, 
tak jak zrobiłam to ja. Małe motocykle uczą o wiele więcej niż duże. 
Przełamują wszelkie bariery stawiane w własnej głowie. Upadek za-
zwyczaj jest mało bolesny zarówno dla motocykla, zawodnika jak i jego 
portfela. Biorąc pod uwagę, że nawet niektórzy zawodnicy MotoGP ro-
bią treningi na pit bike, nie ma co się zastanawiać nad rozpoczęciem w 
ten sposób kariery.

- Uważam, że formuła 
zawodów dla osoby po-
czątkującej jest bardzo do-
bra dzięki podzieleniu zawod-
ników na właściwe klasy, w których 
można czuć się bezpiecznie i jechać swoje, treningi przed startami 
oraz dobra organizacja zawodów również wpływa na komfort de-
biutantów startujących po raz pierwszy. Warto spróbować swoich sił 

w zawodach, zapoznać się z pozio-
mem zawodników oraz sprawdzić 
swoje umiejętności. Jest to najlepszy 
trening dla zawodnika zaczynającego 
swoją jazdę na poważnie. 

Recepta na sukces w sporcie? Cięż-
ko powiedzieć co tak dokładnie jest 
szansą na sukces, ale na pewno dużo 
treningów na motocyklu, jak również 
wysiłku fi zycznego i ćwiczenie kon-
dycji, która jest w tym sporcie bardzo 

potrzeba. Oczywiście postawienie so-
bie celu, drążenie do niego i nie pod-
dawanie się. 

W tym sezonie wystartowałam raz, a 
dokładnie na trzeciej rundzie Pit Bike 
Cup w Głażewie. Start w zawodach 
pokazał mi moje braki oraz błędy 
które jeszcze popełniam. Zapoznałam 
się z poziomem zawodników, który 
jest bardzo wysoki i dało mi to dużo 
wskazówek jak jeździć lepiej i szybciej 

oraz na co mam zwracać swoją uwagę 
na treningach. Podsumowując warto 
było wystartować w zawodach. 

Polecam bardzo serdecznie wszyst-
kim, którzy chcą rozpocząć swoją 
przygodę z pit bike’ami. Start w za-
wodach jest najlepszym treningiem 
na sprawdzenie swoich umiejętności.  

- Moje pierwsze zawody to była ostatnia 
runda w sezonu 2018 w Toruniu. Poje-
chaliśmy tam, aby uzyskać licencję na 
starty i walczyć o punkty już od pierw-
szej rundy sezonu 2019. Jechałem wtedy 
moim starym poczciwym MRF 120, który 
do dziś służy mi jako doskonała maszy-
na do treningów fl at-track. Z braku do-
świadczenia założyliśmy oponę super 
soft, która kompletnie nie wytrzymała 
trudów treningów i wyścigów, a mimo 
to z każdym wyjazdem urwałem całe 
sekundy na okrążeniu. Ale najbardziej 
spodobała mi się świetna atmosfera w 
paddocku. No i wtedy właśnie nawiąza-
ła się współpraca, dzięki której powstał 
nasz zespół MotoRmania KidzGP Team. 
Szczerze mówiąc miałem duże obawy 
związane z nowym regulaminem - cho-
dzi oczywiście o wyścigi łączonych klas. 
Pierwsze rundy w Toruniu (zerowa) i 
Koszalinie pokazały, jak trudno jest 
walczyć z motocyklami o większych po-
jemnościach - w końcu wyprzedzanie na 
prostej jest o wiele prostsze, niż w krę-
tych częściach toru. Ale z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że takie dodat-
kowe utrudnienie to najlepsza szkoła 

jazdy jaka mogła mnie spotkać. W myśl 
zasady: im trudniej, tym większy wysiłek 
trzeba włożyć i tym większa nauka i sa-
tysfakcja. Jestem przekonany, że gdyby 
nie ta ilość i jakość pojedynków, które 
stoczyłem w tym sezonie, szczególnie 
ze “150-kami”, to nie byłoby końcowe-
go zwycięstwa w klasie Stock 125. Całe 
to doświadczenie wykorzystałem w 
najważniejszym wyścigu sezonu, czyli 
w pierwszej gonitwie “Elite” w Starym 
Kisielinie. Na śliskim i częściowo wciąż 
mokrym torze musiałem przebić się wie-
le pozycji do przodu, aby wygrać łączną 
klasyfi kację. I nieskromnie powiem że 
był to mój najlepszy wyścig w karierze. 
Olbrzymi sukces jakim jest zwycięstwo w 
końcowej klasyfi kacji Stock 125 jest naj-
lepszym dowodem, że nawet debiutanci 
mogą walczyć o najwyższe laury. Zdecy-
dowanie warto spróbować i udowodnić 
sobie i innym, że można! 
Jaka jest twoja recepta na sukces w 
sporcie? Na takie pytanie nie ma chyba 
prostej odpowiedzi. Sukces jest wynikiem 
wielu czynników i nie da się podać pro-
stej recepty. Chyba trochę dlatego, że 
każdy zawodnik jest inny i aby osiągnąć 

swoje maksimum, trzeba podchodzić do 
tego indywidualnie. Jakby tego było 
mało, sposób przygotowywania do ko-
lejnych zawodów zmienia się w czasie i 
zależy od bieżącej sytuacji i potrzeb.Jeśli 
próbować jednak znaleźć jedno, czy dwa 
słowa opisujące mój sposób na sukces 
to odpowiedź byłaby następująca: nie-
ustanna praca, bo zawsze można coś 
poprawić. 
Zdecydowanie polecam przygodę z pit 
bike, bo to doskonała zabawa, a jedno-
cześnie bardzo dobra szkoła zarówno 
jeśli chodzi o naukę techniki jazdy, jak 
również - a może przede wszystkim - o 
rozwijanie umiejętności ciągłego dosko-
nalenia i pracy nad sobą. Wyścigi pit 
bike są stosunkowo niedrogie i względ-
nie bezpieczne, a jednocześnie umożli-
wiają trenowanie nie tylko na specjalnie 
przygotowanych obiektach. Sama zaś 
rywalizacja na torze to porcja adrenali-
ny, która dodaje skrzydeł i sprawia, że 
po zjeździe nie możesz się doczekać ko-
lejnego wyjazdu.

- Doskonale
pamiętam swoje

pierwsze zawody. 
Dzięki propozycji tre-

nera Jakuba Majchrza-
ka wystartowałem w 

Głażewie, była to druga 
runda Pit Bike Cup. Emo-

cje, które towarzyszyły mi 
tego dnia były nie do opisania, 

ponieważ pierwszy raz brałem 
udział w zawodach terenowych

Moim zdaniem formuła zawodów 
jest idealnie stworzona dla osób 

zaczynających jazdę na pit bike, jak 
i dla osób jeżdżących na wyższym 
poziomie. Wypowiadając się jako oso-
ba trenująca speedrower stwierdzam, 
że doskonale można połączyć te dwa 

sporty. Pamiętam, jak pierwszą rundę w 
Głażewie oglądałem na YouTube. Wtedy 
poczułem, że chce na takich zawodach 
również się pojawić, niestety cały czas 
zastanawiałem się „czy nie jest to za 
wcześnie ”. 
Po podjęciu decyzji startu w grupie “Ama-
tor” śmiało mogę powiedzieć, że warto 
przyjechać i spróbować swoich sił. Or-
ganizacja tych zawodów jak najbardziej 
jest stworzona dla osób początkujących. 
Osobiście doświadczyłem wzrostu mo-
tywacji do dalszego trenowania i brania 
udziału w kolejnych rundach. 
Moja recepta na sukces ? Myślę, że 
podstawą w osiągnięciu sukcesu jest 
systematyczność oraz zaangażowanie. 
Od dziesięciu lat trenuje speedrower, 
więc mam w sobie zaszczepiony sport. 

Nauczyło mnie to dążenia do celu i nie-
poddawania się po porażkach. 
Ten sezon przyniósł mi kolejne sukcesy 
oraz motywację do dalszych działań. 
Pozyskałem również wiele cennych 
wskazówek odnośnie motocykli Pit Bike, 
jak i całej dyscypliny. Oczywiście, że po-
lecam każdemu spróbowanie swoich sił. 
Jest to nie tylko wspaniała zabawa, ale 
też możliwość realizacji swoich marzeń.

oliwia wojcieska 
osieMnastolatka z łoMianek
Puchar Polski Pit Bike sM

Martyna 
Merchel 
14 lat, koszalin
Pit Bike cuP

  Michał sassek 
 22 lata, leszno
Pit Bike cuP

Mateusz Pasiuk  
                          dwunastolatek z  zielonej góry
                          Puchar Polski Pit Bike sM
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jak zacząć swoją przygodę 
w świecie pit Bike?
radziMy, jak postawić pierwsze kroki i jak zostać zawodnikieM.
chcesz rozpocząć swoją przygodę z pit bike? ciągnie cię do dwóch kółek, ale nie wiesz od czego zacząć? 
oto kilka podpowiedzi, które pozwolą wam wejść w świat minimotocykli, niezależnie czy lubicie jazdę w terenie 
czy wyścigi na asfalcie.

PIERWSZY KROK
Jeżeli nigdy wcześniej nie jeździłeś na jednośla-
dzie, koniecznie spróbuj swoich sił na jazdach 
testowych, bądź na wypożyczalni. Istnieją miej-
sca, gdzie można pojeździć na wypożyczonym 
pit bike’u. Jedno z miejsc wartych polecenia na 
początek przygody to Tor Głażewo. Obiekt zlo-
kalizowany jest w okolicach Torunia i posiada 
kilka tras terenowych dostosowanych do mini-
motocykli i umiejętności osoby jeżdżącej. Jazda 
tam jest wyjątkowo bezpieczna, a na miejscu 
można wypożyczyć pit bike dostosowanego do 
wieku, wzrostu, stopnia zaawansowania. Pole-
camy dla dzieci i dorosłych. Więcej informacji 
uzyskacie bezpośrednio pod numerem telefonu: 
693 058 132. Zimą treningi przenoszą się na hale. 
Tam również często można wypożyczyć sprzęt  
i sprawdzić się na torze. Gdzie pytać? Motokar-
ton Chojnice: 514 645 949, Sil Academy Warsza-
wa: 533 003 853, SKW Racing Park Kraków: 513 
827 301. Jest to dobra opcja, by nie kupować od 
razu motocykla na własność. Jeżeli już wiecie, że 
będzie to przygoda, którą chcecie kontynuować 
czy to rekreacyjnie, czy może jako zawodnik, 
wybierzcie odpowiedni dla siebie model. Całe 
szczęście pit bike to niewielkie koszty, podobnie 
jak części do nich, dzięki temu każdy fan dwóch 
kółek ma szansę zacząć swoja karierę właśnie na 
nieco mniejszym sprzęcie - takim który idealnie 
nadaje się do nauki. Warto pamiętać, że w zawo-
dach w naszym kraju mogą startować minimoto-
cykle dwóch marek, jest to MRF i YCF, zakupione 
w Polsce. Nawet jeżeli nie planujesz jeszcze star-
tów warto zdecydować się na te rekomendowa-
ne firmy, macie wtedy pewność że zostaniecie 
wpuszczeni na każdy tor, czy szkolenie. 

WAŻNE ADRESY
Jeżeli chcecie poznać więcej torów i miejsc, gdzie 
można rozpocząć przygodę z minimotocykla-
mi pit bike, uzyskać fachowe porady i wsparcie  
techniczne, koniecznie musicie poznać kilka waż-

nych adresów z sieci. Po pierwsze polecamy Wam 
największy i zarazem jedyny portal społeczno-
ści pit bike, który gromadzi wiadomości z całe-
go kraju, piszemy o nim na s.2 tego magazynu  
i jest to www.pitbike24.pl. Jeżeli wolicie oglądać 
filmiki, koniecznie musicie dodać do ulubionych 
adres: www.pitbike.tv. A każdy kto interesuje się 
zawodami i startem w nich, powinien odwiedzić 
stronę organizatora obu cykli Pucharu Polski Pit 
Bike SM i Pit Bike Cup: www.otopit.pl 

ZOSTAń ZAWODNIKIEM
Jeżeli chcesz zostać licencjonowanym zawod-
nikiem, warto śledzić największe forum pit bike  
w naszym kraju: www.pitbike.com.pl, tam można 
uzyskać wszystkie informacje oraz zadawać py-
tania. Licencja dla zawodnika pit bike uprawnia 
do startu we wszystkich konkurencjach, czyli 
jeżeli wyrobisz ją na zawodach terenowych,  

 

z powodzeniem możesz również startować  
w zawodach na asfalcie. Koszt wyrobienia doku-
mentu to 140 zł, od 8 do 18 lat jest to licencja Pit 
Bike Kadet, dla pełnoletnich: Pit Bike. Do wyro-
bienia licencji potrzebnych jest kilka formalności: 
obowiązkowe badania lekarskie podpisane przez 
lekarza medycyny sportowej oraz zaświadcze-
nie lekarskie (podpisane na wniosku o przyzna-
nie licencji), wniosek o przyznanie licencji (do 18 
roku życia podpisany przez obojga opiekunów 
prawnych), zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, potwierdzenie przynależności klu-
bowej, oświadczenie do ubezpieczenia, potwier-
dzenie opłaty za licencje i dwa zdjęcia. To tyle 
formalności, zastanawiacie się jak zdać licen-
cję w praktyce? Egzamin na licencję składa się  
z dwóch części. Pierwsza to teoria. Dotyczy ona 
zasad obowiązujących na torze i znajomości sy-
gnalizacji, czyli flag. Egzamin teoretyczny można 
zdać przed każdą rundą zawodów, zaś ukoń-
czenie rundy jest równoznaczne z zaliczeniem 
części praktycznej. Czyli jeśli w obu wyścigach 
przekroczycie linie mety, licencja zostanie zali-
czona. Wystarczy dopełnić formalności- odebrać 
zaświadczenie z egzaminu na licencję, wypełnić 
wniosek i z kompletem dokumentów o których 
pisaliśmy powyżej złożyć je w swoim klubie.  
Od momentu zdania licencji zdobywacie punkty  
i jesteście pełnoprawnymi zawodnikami, sklasy-
fikowanymi w punktacji generalnej zawodów.

JEDNą NOGą NA ZAWODY…
Jeżeli zaś nie czujecie się na siłach, by wystar-
tować w zawodach, macie jakiekolwiek wątpli-
wości, można skorzystać z półśrodka, którym są 
jazdy pokazowe. Są to jazdy podczas zawodów, 
zwykle umieszczone w harmonogramie między 
właściwymi startami. Korzyścią jest jazda na 
torach na których odbywają się zawody, w ich 
dniu, przed publicznością. Nie trzeba mieć do 
tego licencji, ale nie zdobywacie punktów, bo 

są to jazdy, a nie wyścig. Tym samym nie ma 
rywalizacji i klasyfikacji. Jazdy pokazowe służą 
nabywaniu doświadczenia, zanim zdecydujecie 
się na start we właściwych zawodach. Jest też 
dobra wiadomość dla najmłodszych. W jazdach 
pokazowych mogą brać udział już dzieci od 6-go 
roku życia, a nie 8-go, jak w zawodach. 

Co wiesz o zawodach? 
Puchar Polski Pit Bike SM 
i Pit Bike Cup- fakty i mity. 

puchar polski pit Bike sM i pit Bike 
cup to zawody tylko dla dzieci.

Mit
Oczywiście w Pucharze Polski Pit Bike SM 
startuje bardzo wiele młodych zawodników.  
W zeszłym roku udało się obniżyć wiek zawod-
niczy w naszym kraju, dzięki czemu na starcie 
ustawiają się już 8.latkowie (wcześniej w wy-
ścigach na asfalcie trzeba było mieć skończo-
ne 12.lat). Młodsi (od 6.roku życia) mogą wziąć 
udział w jazdach pokazowych, czyli przejazdach 
bez punktów i bez pomiaru czasu. W Pucharze 
jest sześć klas, w zależności od wieku i pojemno-
ści pit bike, w terenowym Pit Bike Cup aż siedem- 
dodatkowo jest klasa Amator dla mniej doświad-
czonych zawodników. 

żeby wziąć udział w zawodach trzeba 
mieć prawo jazdy.

Mit 
Puchar Polski Pit Bike SM Pit Bike Cup to zawody, 
które odbywają się na zamkniętych obiektach, 
są to tory asfaltowe, a w drugim przypadku te-
renowy Tor Głażewo. Zarówno, by wziąć udział 
w zawodach oraz po prostu jeździć na pit bike, 
nie trzeba posiadać prawa jazdy. Na zawodach 
obowiązuje za to licencja zawodnicza, na zdoby-
cie której składają się dwie części: teoretyczna i 
praktyczna. Pierwsza to znajomość zasad i flag 
obowiązujących na torze, druga to ukończenie 
jednej rundy zawodów. 

podczas rundy na której zdaje się  
licencje, też zdobywa się punktów 
do klasyfikacji generalnej.

Fakt
Runda na której zdaje się licencję od zeszłego 
roku jest punktowana. Jeżeli złożycie po pierw-
szych zawodach wymagane dokumenty, punkty 
zostaną Wam przyznane. Wcześniej były one na-
liczane dopiero od kolejnych zawodach.

żeby wziąć udział w zawodach trzeba 
mieć swój team.

Mit
W zawodach może wziąć udział każdy, indywi-
dualnie. Punkty przypisywane są do zawodnika, 
nie teamu. Żeby zdobywać punkty należy jednak 
zapisać się do wybranego klubu (automobilklub, 
klub, stowarzyszenie z licencją klubową), tylko 
wtedy można przystąpić do licencji. 
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wtedy można przystąpić do licencji. 




