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Siedzę i od kilku godzin stukam w klawiaturę. Czuję, że sta-
piam się z krzesłem, głowa mi paruje. Dość! Idę na rower! 
Mam za sobą długą podróż. Boli mnie wszystko. Tyłek, plecy, 

głowa. Łydki mam jak dwie ciężkie kłody. Spać? Leżeć? Nie! Idę 
na rower!

Dzień w szkole, dzień w biurze… znowu siedzenie. Ile nasze zac
ne cztery litery mogą tego siedzenia wytrzymać? Nogi robią się za 
ciężkie i przestają nas nosić. Jak dobrze, że mogę wyjść na rower!

Niedziela. Hm… dzień wolny. Wycieczka samochodowa? Trekking? 
Basen? Nie! Idę na rower. Bo rowerem zajadę dalej, zobaczę więcej. 

Ostatnio boli mnie kręgosłup. Doskwiera ból kolan. Co radzi 
lekarz? Idź na rower! 

Stoję w korkach półtorej godziny. Wszyscy trąbią, denerwują 
się, tracą czas. Koniec. Od jutra jeżdżę do pracy rowerem.

Pokłóciłam się z szefem. Nerwy, stres, zaraz eksploduję! Dość. 
Idę na rower!

Bo rower jest najlepszym lekarstwem na wszystko! Odpoczniesz 
od siedzenia, odpoczniesz od komputera i smartfonu. Dotlenisz 
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organizm, zdrowo się zmęczysz i uwolnisz od stresu. Rower to 
świetna zabawa i zwiedzanie świata. To adrenalina, endorfiny, cie-
kawi ludzie. Rower to styl życia.

Dla mnie rower to też praca. I dzięki temu mogę poświęcać mu 
więcej czasu niż przeciętny użytkownik dwóch kółek. Mogę do-
skonalić umiejętności, dbać o organizm i sprzęt. A wszystko po to, 
by jeździć dalej, szybciej, lepiej i mieć z jazdy maksimum frajdy. 
Bo to o nią chodzi. Medale, wygrane… Nie powiem, też je lubię. 
Ale to tylko dodatek do wspaniałej pasji, która zawładnęła moim 
życiem dwadzieścia lat temu. 

Za namową Karoliny Oponowicz, zwariowanej mamy dwóch 
rowerzystek, postanowiłam się z Wami podzielić swoim doświad-
czeniem. Abyście też mogli czerpać z jazdy rowerem górskim 
maksymalnie dużo przyjemności. Wcale nie musicie zostać mi-
strzami kolarstwa. Ba! Wcale się nie musicie ścigać. Możecie jeź-
dzić na rowerze przede wszystkim dla siebie. Już wygracie! 

Miłej lektury i… sio na rower!
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Żeby się o tym przekonać, wystarczy po prostu wsiąść na rower 
górski i pojechać do lasu. Pierwsze wypady mogą być dość 
męczące, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz przygodę z kolar-

stwem w terenie. Ale po dwóch–trzech tygodniach regularnych tre-
ningów, gdy już wyrobisz sobie kondycję i podłapiesz trochę tech-
niki, zaczyna się prawdziwa zabawa. 

No dobra, ale co to właściwie znaczy? Kolarstwo górskie (czyli z an-
gielskiego MTB – mountain biking) jest takie super, bo daje co najmniej 
potrójną frajdę: z przyrody, z wyzwań i z wysiłku całego ciała.

Zacznijmy od tego, że każdy trening to kontakt z naturą. Je-
dziemy w teren, oddychamy świeżym powietrzem, otaczają nas 
drzewa, czasem obok przebiega sarna czy wiewiórka. Jest cisza 
i spokój. Nie ma lepszej ucieczki od zgiełku miasta, beto-
nu i samochodów. Do tego rowerem możemy dotrzeć w miej-
sca, do których na nogach albo autem trudno się dostać. W San 
Remo, gdzie często trenuję, pokonuję bardzo, bardzo wyma-
gające trasy: strome, kręte, kamieniste. Kiedy nagle na końcu 
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ścieżki zza skał wyłania się niebieskie połyskujące morze, za-
piera mi dech z zachwytu. A przy okazji znika całe zmęczenie! 
Zresztą w rodzinnej Jeleniej Górze też mam fajnie. Gdy wycho-
dzę z domu na trening, w dwie godziny jestem w stanie zrobić 
wspaniałą pętlę po pełnych kamieni i korzeni ścieżkach, zaha-
czającą o najpiękniejsze punkty widokowe. Kapliczka św. Anny, 
Wodospad Podgórnej, Wodospad Szklarki, Wysoki Kamień, 
Srebrny Widok, Zamek Bolczów... Autem bym tam nie dojecha-
ła, a gdybym chciała dojść, musiałabym poświęcić na wycieczkę 
cały dzień. No i frajdy ze zjazdów bym nie miała!

Ale okoliczności przyrody to tylko część radości z MTB. Bo druga 
wiąże się z pokonywaniem przeszkód. Często mam tak, że skupiona 
na trudnym podjeździe, pełnym korzeni i kamieni, całkiem zapomi-
nam o wysiłku, jaki muszę wykonać. Trzeba myśleć tylko o tym, co 
się dzieje tu i teraz. Teren wymaga bowiem absolutnego skupienia. 
Dla mnie MTB to niemal forma medytacji, czyszczenia głowy. 

Kiedy się już spędziło trochę czasu na góralu, leśne ścieżki, peł-
ne korzeni i kamieni, przestają nam wystarczać. Szukamy większych 
wyzwań. Widzimy stromy zjazd czy skalisty podjazd i momentalnie 
czujemy przypływ adrenaliny. Chcemy przejechać tę przeszkodę, ale 
trochę się boimy. Serce bije nam szybciej, oddech też przyśpiesza, 
koncentracja rośnie. Organizm zaczyna pracować na najwyższych 
obrotach. W końcu nabieramy odwagi i ruszamy. Gdy po chwili oka-
zuje się, że daliśmy radę, następuje wyrzut endorfin, czyli hormonów 
szczęścia, i wielka euforia. Tak wielka, że niejednemu kolarzowi gór-
skiemu zdarza się krzyczeć: „Juhuuuu! Udało się” albo „Ale jazda!”. To 
nie czary – badania naukowców potwierdzają, że amatorzy sportów 
ekstremalnych, którzy pokonują strach i podejmują ryzyko, są 
potem w stanie prawdziwego uniesienia. 

Na koniec jeszcze jeden argument na rzecz MTB: podczas jaz-
dy na rowerze górskim pracuje całe ciało. Nie tylko – jak się 
może niektórym wydawać – nogi. Również ręce, barki, mięśnie 
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Wyścig olimpijski, Rio 2016
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brzucha. To dyscyplina dla osób, które lubią się porządnie zmęczyć 
i spocić. Po treningu downhillowym z Arkiem Perinem zdarza mi 
się mieć zakwaszone tricepsy. Ale jaka to satysfakcja, kiedy siądzie 
się później do zasłużonego obiadu, nawet z deserem!

CZY PO DWUDZIESTU LATACH TRENOWANIA  
WCIĄŻ MASZ RADOŚĆ Z MTB?

Zdecydowanie tak. Powiedziałabym nawet, że ostatnio coraz 
większą i większą. To podejście zawdzięczam Markowi Galiń-
skiemu, mojemu, niestety już nieżyjącemu, trenerowi. Zaczęłam 
z nim pracować, gdy byłam w nie najlepszym momencie kariery. 
Wypalona mechanicznym podejściem do treningu i ciągłą pogo-
nią za medalami. Zaginęła w tym cała radość z uprawiania MTB. 
Byłam zmęczona sportem, fizycznie i psychicznie. Marek objął 
opieką reprezentację Polski i pokazał nam, że kolarstwo to nie tyl-
ko zawód, ale też wspaniała zabawa. A można o tym zapomnieć, 
jeśli się ciągle myśli o wyniku. Gdy się jest pod nieustanną presją 
trenerów, teamu, sponsorów, mediów, kibiców, wreszcie samego 
siebie i własnych ambicji. 

Dzięki Markowi przypomniałam sobie, dlaczego trafiłam do 
tego sportu. Bo kocham rower i jazdę w terenie. I nauczyłam się 
na nowo czerpać z nich przyjemność. Czasem, zamiast zrobić 
przypadający na dany dzień trening interwałowy, robię tzw. epic 
ride, czyli trasę z pięknymi widokami. Staram się codziennie jeź-
dzić gdzieś indziej. Nawet jeśli do wykonania mam konkretne 
interwały na podjeździe (o tym, co to są interwały, opowiadam 
w rozdziale 8), szukam takiej opcji, żeby trening zakończyć cie-
kawym zjazdem w terenie. Zmieniam też miejsca zgrupowań, by 
przy okazji zobaczyć jak największy kawałek świata. Nawet jeśli 
pod kątem treningowym dane miejsce jest nieco słabsze, to i tak 
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zmiana jest na plus, bo daje mi mnóstwo radości i ochoty do 
trenowania. Korzystam z tego, co oferuje MTB – znajomości na 
całym świecie. A jeśli mam taką możliwość, jadę na zgrupowa-
nie z koleżankami z zagranicy. Trenowanie w grupie to świetna 
sprawa.

CZY MTB JEST TYLKO DLA MŁODYCH? 

To kolejna piękna rzecz w kolarstwie gór-
skim – uprawiają je ludzie w różnym wie-
ku. Dotyczy to przede wszystkim amato-
rów: na ich zawodach ścigają się już trzy-
latki, a najstarsi zawodnicy i zawodniczki 
miewają osiemdziesiąt lat albo i więcej. 
Wśród zawodowców nie ma aż takiej roz-
piętości wiekowej, ale w wyścigach elity 
dwudziestolatki konkurują z czterdziesto-
latkami. To ogromna różnorodność na 
tle innych sportów. 
W góry na rowerze można pojechać 

całą rodziną albo ze znajomymi. Na-
wet jeśli różnimy się umiejętnościami, da 
się pogodzić interesy jednych i drugich 
i tak się zorganizować, żeby każdy jechał 
swoim tempem i pokonywał trasę odpo-
wiednią do swoich umiejętności. A po 
wysiłku zaczyna się druga część wyprawy 
rowerowej, czyli wspólna kawa lub obiad 
połączone z pełnymi emocji opowieściami – kto gdzie pojechał, 
jaki kamień zaliczył, po jakim piachu się przedzierał, jakie opo-
ny przetestował. I jaka będzie trasa kolejnego wyjazdu. 

Jeśli chcesz mieć 
gwarancję frajdy już 
od samego początku 
przygody z kolarstwem 
górskim, polecam 
udać się na specjalnie 
stworzone ścieżki i tam 
wypożyczyć dobry 
rower. Absolutnym 
rajem dla kolarzy 
o każdym poziomie 
umiejętności jest 
Singltrek pod Smrkem 
w Czechach, niedaleko 
Świeradowa-Zdroju. 
Rogala na twarzy ma 
tam każdy! Niedługo 
powstaną podobne 
trasy w Jeleniej Górze. 
Nie mogę się doczekać!
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RODZAJE KOLARSTWA  
K O N K U R E N C J E  K O L A R S K I E

XC – cross country 

Kwintesencja kolarstwa górskiego. Wymaga niesamowitej kondy-
cji, wytrzymałości i siły. A także doskonałych umiejętności tech-
nicznych do pokonywania karkołomnych zjazdów. 

Jego najszlachetniejszą odmianą jest XCO – czyli olimpijski for-
mat cross country. Zawodnicy ścigają się na pętli o długości 4–5 
kilometrów, która obejmuje liczne podjazdy i zjazdy. Startują ra-
zem, co wymaga dodatkowo dużego refleksu, żeby od początku być 
w czołówce. Wygrywa oczywiście pierwszy zawodnik lub zawod-
niczka na linii mety.

XCM – maraton MTB – to odmiana XC, która powstała z my-
ślą o amatorach. Ostatnio także wielu zawodowców zaintere-
sowało się XCM, a mistrzostwa świata co roku ściągają na start 
najlepszych zawodników i zawodniczki XCO. (Jestem zresztą 
mistrzynią świata w maratonie, i to historyczną, bo wygrałam 
w tej konkurencji, kiedy po raz pierwszy się pojawiła – w 2003 
roku). Zdecydowana większość imprez to jednak ciągle impre-
zy amatorskie. Chcesz pojeździć na rowerze górskim, ale 
nie znasz tras? Szukasz towarzystwa w świecie kolarskim? 
Nic prostszego – jedź na maraton! Organizatorzy zapewnią ci 
piękną trasę i doborową ekipę, a decyzja, który dystans wybrać, 
należy do ciebie: najkrótszy ma ok. 30 kilometrów, średni ok. 
50, a najdłuższy ok. 80. Wiele osób podchodzi do tych zawodów 
czysto rekreacyjnie i towarzysko. Zatrzymują się, by zrobić zdję-
cie, zjeść w strefie bufetowej i porozmawiać z towarzyszami tej 
„wycieczki”. Ale niektórzy traktują to bardzo poważnie. I są na-
prawdę nieźli! Mogą się w ten sposób sprawdzić z najlepszymi, 
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bo maratony to jedyne wyścigi, w których razem z amatorami 
startują zawodowcy (mają odrębne klasyfikacje). Ja też czasem 
biorę w nich udział.

XCE-eliminator to z kolei zawody sprinterskie – próba przenie-
sienia cross country do miast. Runda jest krótka – zajmuje dwie, 
trzy minuty, a w wyścigu startuje czterech zawodników lub cztery 
zawodniczki naraz. Dwie najlepsze osoby przechodzą do kolejnej 
rundy. Trzeba mieć świetny refleks i niesamowitą siłę, bo wbrew 
pozorom dwie lub trzy minuty to całkiem długi sprint. Nogi pieką 
od startu do mety, ale za to ból szybko mija. A u zawodników i kibi-
ców poziom adrenaliny skacze na maksa! Ta konkurencja dorobiła 
się obecnie własnej serii Pucharu Świata.

XCC – w 2018 roku do programu Pucharu Świata weszła nowa kon-
kurencja kolarstwa górskiego, tzw. short race. Czyli po prostu wy-
ścig na krótkiej pętli. Takie cross country w sprinterskim wydaniu. 
Wszystko po to, by nasza dyscyplina sportu była jeszcze atrakcyj-
niejsza dla mediów oraz kibiców. Kibice widzą 
z jednego miejsca niemal całe okrążenie, 
na którym ścigają się zawodnicy. 
Krótki (ok. 20 min) wyścig 
oraz pętla bez długich pod-
jazdów sprawiają, że nie ma 
mowy o odjazdach najsil-
niejszych zawodników. 
Walka o zwycięstwo 
toczy się do ostat-
nich metrów. A to 
oczywiście ozna-
cza jeszcze więcej 
emocji!
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Enduro 

XC ma dla ciebie za mało zjazdów? 
Potrzebujesz jeszcze więcej adre-
naliny? A może nie stawiasz na wy-
trzymałość i XCO czy maraton to za 
długi wysiłek? Spróbuj enduro! Te 
zawody polegają na pokonywaniu od-
cinków specjalnych, które zazwyczaj 
trwają od kilku do kilkunastu minut. 
W większości trasy prowadzą w dół, 
ale zdarzają się też odcinki podjaz-
dowe lub łączone. Dystans pomię-
dzy jednym odcinkiem specjalnym 
a drugim zazwyczaj musisz prze-
pedałować, więc nie myśl, że się nie 
zmęczysz! Ale tu przynajmniej mo-
żesz jechać spokojnym tempem. Byle 
zmieścić się w limicie.

Enduro i XC w gruncie rzeczy są 
bardzo podobne. XC jest bardziej 
nastawione na wysiłek sportowy, en-
duro – na technikę jazdy w trudnym 
terenie. Wśród amatorów XC upra-
wiają ci, którzy lubią jeździć szybko, 
lubią się bardzo zmęczyć i przy okazji 
mieć radość z jazdy w terenie. Z kolei 
enduro to dyscyplina dla fanów poko-
nywania przeszkód w postaci np. skał 
czy korzeni – zarówno gdy się jedzie 
w dół, jak i pod górę.

Kolarstwo górskie to wspaniały 
sport nie tylko do uprawiania, ale 
też do kibicowania – najlepiej na 
żywo. Przede wszystkim łatwo 
się zorientować, co się dzieje 
podczas wyścigu. Wszyscy startują 
razem, widać, kto jest na czele, 
kto kogo goni, a kto właśnie został 
w tyle. A najlepsze, że kibice – jak 
w mało której dyscyplinie – mogą 
być tuż obok kolarzy. Stoją 
wzdłuż trasy, zawodników mając 
na wyciągnięcie ręki. Ależ oni 
robią wrażenie, gdy się wszyscy 
pojawiają w takich samych 
koszulkach, z pomalowanymi 
twarzami i biało-czerwonymi 
perukami czy kapeluszami! 
Zresztą w telewizji czy internecie 
też można znaleźć transmisje 
wyścigów MTB. Redbull.tv 
transmituje na żywo zawody 
Pucharu Świata, w dodatku 
z komentarzem po polsku. Sami 
zobaczcie, jakie są ekscytujące. 
Pościgi, ucieczki, skoki, zakręty, 
sprinty, strome podjazdy, 
nieoczekiwane zwroty akcji 
(gdy na przykład liderka nagle 
łapie gumę i zostaje w tyle albo 
zawodnik z końca stawki zaczyna 
wyprzedzać wszystkich po kolei). 
Dzieję się tam, oj, dzieje. A w tle 
wspaniałe krajobrazy. 



17

DH – downhill 

Nie myśl, że gdy się jeździ w dół, nie trzeba być fit! Oj, trzeba! Ci, 
którzy uprawiają downhill (zwany w slangu DH), też potrzebują 
żelaznej kondycji. A przy tym muszą mieć mocne nerwy. To bez 
wątpienia dyscyplina dla fanów ekstremalnej adrenaliny. W wyda-
niu amatorskim najczęściej wygląda tak, że kolejką linową czy sa-
mochodem wjeżdża się na górę, a potem zjeżdża rowerem. Poko-
nanie trasy może trwać dwie minuty (jak np. w bikeparku w nie-
mieckim Albstadt), dziesięć minut (jak np. w Mottolino Bike Park 
w Livigno), a nawet całą godzinę! Te najdłuższe zjazdy znajdują 
się w wysokich górach i zazwyczaj biegną po górskich szlakach 
– otwartych także dla pieszych – gdzie trzeba zachować wyjątko-
wą ostrożność.

Rower do enduro ma zawsze dwa amorty-
zatory z większym skokiem niż rowery do XC 
(160 vs 100 mm w XC. Skok określa to, jak 
głęboko amortyzator się zsuwa i rozsuwa). 
Na rowerze do enduro dużo łatwiej pokonać 
trudny zjazd, zamortyzować spore przeszkody 
(kamienie, korzenie), ale jednocześnie można 
podjechać na nim pod górę. Choć to nie bę-
dzie tak komfortowe jak na rowerze do XC.

Rower do DH jest… ciężki! Głównie za 
sprawą amortyzatorów (przód i tył). Ma 
jeszcze większy skok niż ten do enduro, 
nawet 200 mm. Często płaskie pedały 
(nawet bez systemu zatrzaskowego, czyli 
SPD). Szerokie opony z agresywnym bież-
nikiem. Koła najczęściej 27,5, dostępne 
też 29 cali.
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W wydaniu zawodowym DH to jakieś trzy minuty jazdy na 
niesamowitym speedzie! Z głazami, uskokami, jumpami, stromi-
znami, ostrymi zakrętami... Wszystko między drzewami, o które 
człowiek niemal się ociera. Na mecie różnice między zawodnika-
mi lub zawodniczkami są sekundowe, najmniejszy błąd może więc 
 duuużo kosztować. 

Niestety, trudno znaleźć profesjonalnego downhillowca, który 
nie zaliczyłby złamań kości. Co więcej, niektórzy tworzą rankin-
gi, kto ile razy się połamał albo ile ma szwów. I najczęściej nic so-
bie z tego nie robią… „Ryzyko zawodowe” – mówią. Ale oni walczą 
o każdy ułamek sekundy, stąd ich skłonność do jazdy „na limicie”. 
Im lepsza technika jazdy i większa wyobraźnia, tym ryzyko wypad-
ku mniejsze. 

Rower trialowy jest podobny do bmx-a. 
Małe koła (24 cale). Prosta, sztywna rama. 
Siodełko nisko lub jego brak. Brak amorty-
zatorów. Szeroka kierownica.

Trial, czyli it’s all about technique! 

W tej konkurencji nie chodzi o pokonywanie dystansów, ale prze-
szkód. Mogą być zarówno sztuczne (belki, samochody, poręcze), jak 
i naturalne (skały, przewrócone drzewa). Manewry wykonuje się, 
stojąc na pedałach. Siodełko w rowerze trialowym jest wykorzysty-
wane tylko wtedy, gdy chcesz przystanąć i odpocząć. Zawodowcy, 
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którzy wybierają trial, to prawdziwi wirtu-
ozi. To nieprawdopodobne, jakie prze-
szkody potrafią pokonać: wskakują na 
duże głazy, samochody, balansują ro-
werem na poręczach. W trakcie zawo-
dów wygrywa osoba, która podeprze 
się najmniej razy. W przypadku rów-
nego wyniku decyduje czas pokonania 
wszystkich odcinków. Wystarczy obejrzeć 
kilka filmów Danny’ego MacAskilla, by nabrać 
szacunku dla tej konkurencji. Ale trial to również element trenin-
gu. Od nauki kontrolowania roweru i utrzymywania równowagi na 
nim powinni zaczynać wszyscy kolarze i kolarki. Także szosowi czy 
torowi. Umiejętności nabyte w trialu wykorzystujesz na co dzień 
podczas jazdy na każdym rowerze, czy to górskim, BMX, czy szoso-
wym. Stójki, podskoki, zawracanie o 180 stopni w miejscu… Takich 
czarów nauczysz się dzięki trialowi.

Danny MacAskill
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Rower do BMX (potocznie nazywany 
bmx-em) ma prostą konstrukcję. Małe 20- 
lub 24-calowe koła i małą ramę. Nie ma 
amortyzatorów. Jest poddawany dużym 
obciążeniom, więc do produkcji ramy uży-
wa się bardziej wytrzymałych materiałów 
niż w przypadku typowych rowerów gór-
skich czy szosowych.

BMX 

Jeśli lubicie odrywać się od ziemi, na bmxie będziecie mieli do tego 
okazję. Tę dyscyplinę uprawia się na specjalnie przygotowanym to-
rze, pełnym muld oraz dobrze wyprofilowanych zakrętów. Poprzez 
odpowiednie „pompowanie” rękami i nogami zawodnik lub zawod-
niczka wykorzystuje przeszkody do nabierania prędkości. Muldy po-
konuje się na trzy różne sposoby – pompując (wówczas oba koła cały 
czas dotykają podłoża), robiąc wheelie (przejeżdżając tylnym kołem, 
podczas gdy przednie odległość między muldami pokonuje w powie-
trzu) lub przeskakując. Sposób zależy od prędkości i umiejętności. 
Podczas zawodów ściga się osiem osób naraz. Z boku wyglądają tak, 
jakby po pierwszych kilku obrotach korbą (czyli po 2–3 sekundach 
pedałowania) już się nie męczyły, tylko fruwały. Nic bardziej mylne-
go! Pomiędzy muldami musisz mocno pracować nogami i rękami, 
a to wciskając rower w ziemię, a to unosząc go do góry (wspomniane 
„pompowanie”). Jeśli chcecie zobaczyć, jak zmęczyć się na rowerze 
bez pedałowania, spróbujcie jazdy na pumptracku (mniej zaawanso-
wanej wersji toru BMX). Już po dwóch minutach będziecie błagali 
o przerwę! Godzinna sesja na rowerze BMX zmęczy was tak jak po-
rządny trening na siłowni. Ale za to ile frajdy będziecie mieli, gdy za-
czniecie nabierać coraz większej prędkości, przeskakiwać z muldy na 
muldę czy pokonywać dystans między nimi na tylnym kole. Czysta 
zabawa! 



21

Rower do dirtu to coś między standar-
dowym rowerem MTB a BMX. Nie ma 
tylnego amortyzatora. Przedni ma skok 
80–130 mm. Mała rama w rozmiarze 
13–15 cali, podobnie jak w BMX sztywna 
i wytrzymała.

Dirt 

Lubisz robić show, fruwać na rowerze, wykonując przy tym różne 
triki? Dirt to coś dla ciebie! To chyba najbardziej widowiskowa kon-
kurencja rowerowa. Na specjalnie przygotowanym do tego torze 
wykonuje się skoki i długie loty w połączeniu z różnymi ewolucja-
mi (backflipy, obroty wokół własnej osi, puszczanie kierownicy). 
Wymaga to niesamowitego wyczucia i odwagi. Jeśli chcesz w miarę 
bezpiecznie spróbować dirtu, znajdź bikepark ze specjalną rampą, 
z której po wybiciu lądujesz na wielkim dmuchanym balonie. Ska-
kałam na takim w Livigno. Ależ emocje!

PRZEŁAJE 

To zimowa odmiana kolarstwa. Jak wiadomo, niska temperatura, 
deszcz, śnieg czy błoto, nie sprzyjają długim jazdom rowerem. Ko-
larze i kolarki zastąpili je więc krótkimi przejażdżkami, ale o bar-
dzo dużej intensywności. Wyścigi przełajowe trwają 30–70 minut 
i są rozgrywane na krótkiej, interwałowej rundzie w dość łatwym 
terenie. Często w miejskich parkach. Na trasie zawodów znajdują 
się przeszkody, które wymuszają bieganie z rowerem (np. schody, 
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belki). Ta dyscyplina kolarska jest bardzo popu-
larna w Belgii i Holandii. Ze względu na panują-
cy tam klimat wyścigi bardzo często rozgrywają 
się w błotnistych warunkach, które wymagają od 
startujących osób doskonałych umiejętności pa-
nowania nad rowerem. 

KOLARSTWO SZOSOWE 

Jazda indywidualna na czas

To konkurencja dla tych, którzy wyjątkowo lubią ból. Jesteś tyl-
ko ty, szosa i tykający zegar. Liczy się wyłącznie to, kto jest naj-
silniejszy. Nie ma taktyki, sztuką jest odpowiednio rozłożyć siły 
i tak dobrać tempo, by pokonać zadany dystans jak najrówniej (bo 
równe tempo jest zawsze lepsze niż skokowe). Tu nie ma przypad-
ków, wygrywa najmocniejszy. Jedynie pogoda może wprowadzić 
element loterii. Choć zdarzają się trudne, kręte trasy, które wyma-
gają świetnej techniki. Wielu zawodników wizualizuje sobie trasę 
czy przejeżdża ją kilka razy wcześniej, testując, z jaką prędkością 
da się pokonać konkretne zakręty. W jeździe na czas kolarze star-
tują na specjalistycznym rowerze. Ma on przede wszystkim kie-
rownicę z tzw. lemondką, która umożliwia przyjęcie bardzo aero-
dynamicznej pozycji. Rower ma dużo bardziej aerodynamiczną 
konstrukcję. Z tyłu zazwyczaj pełne koło, które jest cięższe i nie 
nadaje się na duży wiatr, ale na płaskiej czasówce potrafi dać sporą 
przewagę. Aerodynamiczne są też kask (bez otworów), kombine-
zon startowy czy pokrowce na buty.

Rowery, na których ścigają 
się zawodnicy, przypomina-
ją te szosowe. Podstawowa 
różnica to szersze opony 
z bieżnikiem i mocniejsze 
części. 
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Start wspólny 

Wydaje się, że kolarstwo to sport indywidualny. Otóż nie. Aby od-
nieść zwycięstwo w zawodach ze startu wspólnego, trzeba mieć za 
sobą silny zespół. A tak naprawdę to chyba przed sobą – lider cho-
wa się za swoimi pomocnikami, którzy osłaniają go od wiatru. Dzięki 
temu zachowuje jak najwięcej energii na finałowe kilometry. Ale brak 
teamu nie oznacza przegranej. (O co chodzi w peletonie, wyjaśniam 
w rozdziale 20). Dobrym przykładem jest Peter Sagan, mistrz świa-
ta, który często bez zespołu potrafi świetnie rozegrać wyścig, bo ma 
fenomenalny zmysł taktyczny. Wyścigi szosowe ze startu wspólnego 
wymagają doświadczenia. Jeśli jesteś bardzo silny lub silna, ale nie 
wiesz, kiedy najlepiej zaatakować, nic ci z tej siły nie przyjdzie, nie 

Rafał Majka na trasie
 Tour de France



25

Rower szosowy jest wyposażony 
w wąskie, gładkie opony. Zamiast 
bieżnika ma tylko delikatne nacię-
cia odprowadzające wodę i po-
prawiające przyczepność. Nie ma 
żadnych amortyzatorów. Kierow-
nica jest wąska, z tzw. barankiem 
– wygięciem umożliwiającym niski 
chwyt, który poprawia pozycję ae-
rodynamiczną.

wygrasz. Z drugiej strony słabszy zawodnik, który potrafi maksymal-
nie przyoszczędzić siły w trakcie zawodów i zachować energię na de-
cydujące momenty, może mimo wszystko zwyciężyć. Jedni przez to 
kolarstwa szosowego nie lubią, inni je za to kochają. 

Start wspólny to jednak za mało, by opisać kolarstwo szosowe. 
Zawodnicy lub zawodniczki o różnych predyspozycjach wygrywają 
w różnych warunkach. Moim zdaniem powinny być co najmniej trzy 
wyścigi o mistrzostwo świata: górski, sprinterski i „klasyk”. A… dodat-
kowo jeszcze mistrzostwo świata przyznawane za zwycięstwa w wy-
ścigach etapowych, które wymagają doskonałej dyspozycji codziennie 
przez cały czas trwania etapówki, czyli od jednego do trzech tygodni!

KOLARSTWO TOROWE 

Przyznaję, że tę dyscyplinę kolarską znam najsłabiej, choć uprawia 
się ją od ponad stu lat. Żeby jej spróbować, trzeba przede wszystkim 
trafić na welodrom, czyli specjalny zadaszony tor. W Polsce mamy 
taki w Pruszkowie. Przypomina nieco halę do lekkiej atletyki, tyle 
że bieżnia nie jest płaska, ale pochylona do środka toru, mocniej na 
łukach. Start odbywa się z bramki. Zawodnicy jeżdżą na specjalnych 
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Rower torowy: 28 cali, rama cięższa 
niż w rowerze szosowym, ale całość 
lżejsza, bo bez przerzutek i hamulców.
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rowerach, podobnych do szosowych, których charakterystyczną ce-
chą jest tzw. ostre koło (co w praktyce oznacza, że nie można nagle 
przestać pedałować). Na torze rozgrywają się wyścigi w kilku różnych 
konkurencjach, niektóre o tajemniczo brzmiących nazwach, np.:

  Sprint klasyczny (indywidualny) – ściga się kolejno po dwóch 
zawodników lub zawodniczki
  Sprint olimpijski (drużynowy) – ścigają się ze sobą zespoły 
dwuosobowe (w przypadku kobiet) lub trzyosobowe (w przy-
padku mężczyzn)
  Keirin – sprint ze startu wspólnego za pilotem na motocyklu 
lub skuterze
  Scratch – wyścig ze startu wspólnego na dystansie 10 km dla 
kobiet i 15 dla mężczyzn 
  Omnium – wielobój składający się z sześciu różnych konku-
rencji
  Madison – rodzaj sztafety, w której startują dwuosobowe dru-
żyny, każda pokonuje po 120 okrążeń 

BIKEJORING

Jeśli masz rower i psa, spróbuj bikejoringu. To dyscyplina wymyślona 
w Skandynawii, która łączy elementy kolarstwa i psich zaprzęgów. Pies 
ma na sobie specjalną uprząż i jest połączony z człowiekiem dwuipół-
metrową liną zamocowaną do mostka kierownicy. Założenie jest takie, 
że pies biegnie na maksa, a człowiek stara się mu pomóc.

Trasy, na jakich uprawia się bikejoring, przypominają trasy mara-
tonu. Profesjonaliści startują z psami specjalnych ras wyhodowanych 
z myślą o bikejoringu – greyster lub eurodog. Polka Agnieszka Jarec-
ka jest mistrzynią świata w tym sporcie. 
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