I liga Południowa, Mistrzostwa Polski Par,
Par, Powołanie do Reprezentacji Polski !
W czwartek 25 czerwca br. w Kaletach odbył
od
się mecz I ligi południowej.. TPD Kalety wygrało z SPR
Rybnicka Kuźnia Rybnik 94- 63. Mecz był bardzo widowiskowy. Kaletańscy zawodnicy pokazali jak się
wyprzedza na torze. Było niesamowicie dużo mijanek i ataków po małym łuku. Najlepiej spisali się Piotr
Kuder, który w sześciu startach uzyskał 24 punkty i Mateusz Pęcherz uzyskując w sześciu startach o dwa
punkty mniej. Klub Speedrowerowy TPD Kalety składa podziękowania
podziękowania dla Pana Dariusza Mazana
właściciela firmy DARMAX, który na kilka godzin przed zawodami nieodpłatnie pospawał cztery popękane
ramy speedrowerowe.
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TPD Kalety
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MKS Śląsk Motokris Świętochłowice
4
SPR Rybnicka Kuźnia
Ku
Rybnik
5
LKS Strażak Mikołów

W niedzielę speedrowerowcy odwiedzili Bydgoszcz i Żołędowo gdzie odbywały
dbywały się Mistrzostwa Par
klubowych Seniorów i Juniorów. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
atmosferycznych padał ulewny
deszcz, seniorzy Piotr
otr Kuder i Szymon Wąsinski zajęli ósmą pozycję. Nie
ie wiele zabrakło, aby nasi
reprezentanci liczyli się w walce o podium, jednak poziom zawodów był bardzo
o wyrównany.
wyrównany Lepiej
poszło juniorom którzy zajedli szóstą pozycję,
pozycję Krzysztof Marczak,, Krzysztof Podzimski i Mateusz
Pęcherz łącznie zdobyli 34 punkty.
kty.
Krzysztof Marczak został powołany do Reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Poole.
Oznacza to że Krzyś będzie reprezentował nie tylko klub na indywidualnych MŚ ale także Polskę w
zawodach drużynowych. Krzysztof
ztof po czterech latach ciężkiej pracy na treningach
trening
oraz nad swoim
rowerem, a także dzięki występom
om w prawie wszystkich możliwych zawodach osiągnął wielki sukces.
Obecność w siódemce najlepszych speedrowerowców w Polsce to ogromne wyróżnienie, o którym
marzy każdy zawodnik.. Trzymamy kciuki za naszego reprezentanta i wierzymy, że będzie się liczył w
walce o podium Mistrzostw Świata.

