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Najlepsi w Krakowie

Trial rowerowy. Po raz drugi Kraków będzie organizatorem zawodów Pucharu Świata. Dziś i
jutro odbędzie się pierwsza edycja w tym roku.

W tym sezonie zostanie rozegranych pięć edycji. Ponad 100 najlepszych zawodników z 25 krajów
zaprezentuje swoje umiejętności na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed „Galerią Krakowską”
w Krakowie. 

Rywalizacja toczyć się będzie w trzech kategoriach - elity mężczyzn na rowerach górskich, na
rowerach 20-calowych, oraz kobiet open. 

Polska wystawi 8-osobową reprezentację, z zawodnikami Aquili Lotto Wadowice. Będą nas
reprezentować, w rowerach małych: Karol Serwin z Championa Świdnik oraz zawodnicy Lotto Aquili
Wadowice - Michał Zubek, Wojciech Pałasz i Jacek Jarząbek. 
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W rywalizacji na rowerach górskich pojadą natomiast: Michał Nowak też z Championa, oraz Marek
Bielówka i Jarosław Byrski z Biotopu Myślenice. Będzie też Paweł Reczek (nietowarzyszony). Wśród
kobiet naszą jedynaczką jest Faustyna Wołek z Aquili. - Myślę, że szansę na udział w finale mają przede
wszystkim Zubek i Nowak - ocenia Tomasz Kramarczyk, trener polskiej reprezentacji. 

Spośród rywalizujących kobiet do faworytek należy zaliczyć: Tatianę Janickovą ze Słowacji, Janinę
Jungfels z Australii i Ninę Reichenbach z Niemiec. W przypadku mężczyzn będzie można zobaczyć
światowej sławy trialowców m.in. z Hiszpanii Abeal Mustielesa i Benito Rosa, Szwajcar Luciena
Leisera, Anglika Jacka Carthy’ego, Francuzów Vincenta Hermance’a, Nicolasa Valee oraz braci Gillesa
i Giacomo Coustellierów. 
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Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie dziennikpolski24.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.
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