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Puchar Świata w trialu: Dwóch Polaków
w półfinale
20 maja 2016
JACEK ŻUKOWSKI

Aktualności z regionu
MLJM: Soła Oświęcim strzeliła wreszcie
bramkę u siebie, ale przegrała z Garbarnią
Kraków [ZDJĘCIA]

0 komentarzy

Drukuj artykuł

Zabierzowscy sportowcy nagrodzeni

Dodaj komentarz

Prześlij do znajomego

Pociągiem na majówkę do hrabiny Zofii
Sprawdź kalendarz imprez sportowych: co,
gdzie, kiedy w Małopolsce (21-22 maja)

W piątek i sobotę Kraków jest stolicą światowego trialu rowerowego.

Anna Mąka: Trenuję ciężko, ale mieszkam w
domu. Takie zgrupowanie mi odpowiada

Odbywa się bowiem w naszym mieście pierwsza runda Pucharu Świata. Do rywalizacji przystąpiło 120
zawodników z 19 państ. Wśród nich 9 Polaków.

Ciepłe kolory - 5 najlepszych palet Art.
sponsorowany

zobacz więcej »

Tylko Karolowi Serwinowi z Championa Świdnik i Pawłowi Reczkowi (niestowarzyszony) udało się przebrnąć

Aktualności z kraju i świata

przez eliminacje i dotrzeć do półfinału. Ten pierwszy startuje w rywalizachji na rowerach małych, drugi w
górskich.

Najczęściej czytane
Najczęściej komentowane

Nie udało się za to Wojciechowi Pałaszowi, Jacekowi Jarząbkowi w rowerach małych oraz Jarosławowi
Byrskiemu, Markowi Bielówce, Michałowi Nowakowi w górskich. Także Faustyna Wołek odpadła z dalszych

Lider Małopolski

zmagań.

Wśród kobiet wyłoniono już 6 finalistek, wśród mężczyzn po 25 w każdej z kategorii przystąpi do walki o
finał. Cyklotrialowcy mają do pokonania pięć odcinków sepcjalnych, przejeżdżanych dwukrotnie. Odcinki z

Kraków - mój dom. Szukamy
dobrej nowej architektury

wielkich pni drzew, skał i inych przeszkód ustawione są pod "Galerią Krakowską".

Pokaż na zdjęciu sportową
energię Twojego dziecka i
wygraj sportowy weekend
nad morzem

Sobotnie finały zaczną się o godz. 15, przewidywane zakończenie imprezy na godz. 18.

Przeczytaj także
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Wnuczka Wyspiańskiego
utraciła krakowskie
mieszkanie

W Wiśle już są decyzje przed
nowym sezonem

Perfekcyjne okna - bez smug
i zacieków!
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Bezpłatne szkolenie z
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sieciami komputerowymi w
Krakowie

Przestępczynie z Małopolski
poszukiwane przez policję
[ZDJĘCIA]

Województwo małopolskie
walczy z Barszczem
Sosnowskiego
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