
 
Opis trasy Skoki MTB Maraton 2017 

 

Trasa Skoki MTB Maraton 2017 została opracowana na bazie tej ubiegłorocznej, ale warto ponownie 
się z opisem zapoznać i nie jechać na pamięć. 
Wyjeżdżamy za samochodem na drogę asfaltową (ul. Parkowa) i przecinamy drogę wojewódzką (ale 
nie skręcamy w prawo!), jedziemy prosto w kierunku miejscowości Rościnno - nie objeżdżamy jez. 
Rościńskiego (tę przyjemność będzie miała trasa MEGA – która w Skokach będzie MEGA MEGA). Na ok. 
1,2 km z drogi asfaltowej skręcamy ostro w lewo (szutrowa szeroka droga) i to jest początek pętli wokół 
jez. Budziszewskiego. (Tu zaczyna się sekcja piach, korzenie i szyszki ok. 15 km). Jezioro objeżdżamy 
wokół. Na ok. 2 km skręcamy w lewo w las i tu nie szeroko i nie wąsko, zakrętami, zjazdami i podjazdami 
dojeżdżamy do plaży nad jeziorem, mamy ok. 3,5 km. Skręcamy w prawo pod górę, a następnie w lewo, 
na 4 km skręcamy w prawo wąskim singlem w górę i tak prawo, lewo, góra, dół pokonujemy prawą 
część jeziora. Na ok. 8 km jedziemy prosto. Na 9,5 km ostro w lewo i dojeżdżamy do plaży jez. Czarnego 
(UWAGA!!! Teren dość mocno uczęszczany przez wędkarzy) i tu się zaczyna fajna zabawa - techniczny 
1 km singiel skarpą jeziora Czarnego, uwaga na korzenie i inne terenowe ciekawostki, bo skarpa ma 
miejscami 2-3 m wysokości! Na 11,5 km pokonujemy znajomy most i tuż za nim ostro w piachu 
skręcamy w lewo. Druga część jeziora - na 12 km skręcamy w piaszczysty podjazd w prawo, za górką 
zjazd i kolejny podjazd, UWAGA - można się zakopać. Skręcamy w lewo i znów w prawo i na 13 km 
wracamy na skraj jeziora i prosto, kilka skrętów prawo, lewo i dojeżdżamy do BUFETU, jest 16 km 
koniec sekcji piach, korzenie i szyszki. Na 17,4 km przecinamy na wprost drogę asfaltową i prosimy o 
uwagę!!! Za drogą po kilkuset metrach skręcamy w prawo. 22 km to tzw. lasy Potrzanowsko – 
Brzezińskie. Zaczyna się sekcja błoto ok. 5,5 km (o ile dobrze popada).  Prawo, lewo, kilka zjazdów i 
podjazdów i wyjeżdżamy na drogę między polami, uwaga na nierówne podłoże, ale tak wyglądają drogi 
dojazdowe do pól, łatwo złapać tu laczka. Od 28 km już płasko i szybko, zbliżamy się do mety, ale tu też 
UWAGA!!! Przetniemy trzy razy ruchliwe drogi. Na 29 km ul. Skocka w Potrzanowie, następnie koło hali 
sportowej w Skokach (30 km) i po pokonaniu paru zakrętów i singla za cmentarzem na 31,5 km i do 
mety już ok. 500 m drogą wśród łąk, pod mostem, ostro w prawo i meta. Zabawa MINI się kończy. 
MEGA bufet i dalej przez mostek i na tzw. Skwierka Górkę, tu ostry podjazd i zjazd i dalej wokół jez. 
Rościńskiego (tylko MEGA) i ponownie znana trasa.  
Zapraszamy! 
 


