
Opis trasy MTB Skoki 2018

Trasa Skoki MTB Maraton 2018 tak po prawdzie  nie różni się  za bardzo od trasy ubiegłorocznej,  jednak
pojawia się pewne zmiany .
Zaczynamy na boisku, jednak w tym roku nie startujemy za samochodem , tylko wzorem Dolska i Wyrzyska
objeżdżamy  ,,stadion”  i  dopiero  potem  wyruszamy na  trasę  Maratonu.  Pierwsze  metry  rywalizacji  są  jak
zwykle lekko nerwowe, więc zalecamy trochę rozwagi, bo szkoda kończyć rywalizację na pierwszych metrach…
Po wyjeździe z boiska skręcamy w prawo, na drogę asfaltową (ul. Parkowa) i przecinając drogę wojewódzką,
jedziemy prosto w kierunku miejscowości Rościnno. Na ok 1,2 km z drogi asfaltowej skręcamy ostro w lewo,
w  szutrową, szeroką droga, i to jest początek pętli wokół jeziora Budziszewskiego . Na początek sekcja typowo
,,mazowiecka”, wbijamy się w piach, korzenie i szyszki… Potem będzie trochę lepiej , ale i takie odcinki będą…
Na ok. 3 km następuje skręt w lewo i pierwsza sekcja, gdzie nie będzie już tak szeroko…. Będą ,,singielki”
trochę podjazdów, trochę zjazdów, zahaczymy o plaże… Potem wracamy na główne dukty i  kierujemy się
w okolice jeziora Czarnego. Jednak po drodze mamy jeszcze jeden skręt w lewo i powtórka z rozrywki… Trochę
singli, korzeni podjazdów i zjazdów… 
Przy jeziorze Czarnym musimy zwrócić uwagę, że oprócz rowerzystów pojawiają się wędkarze, więc prosimy
o wyrozumiałość i uwagę… Po dojeździe do plaży zaczyna się dość fajny odcinek. Mamy do pokonania ok. 1 km
singielką wśród drzew i może być czasami ciasno… Uwaga na korzenie i inne terenowe ciekawostki, bo skarpa
ma miejscami 2-3 m wysokości! Na 11,5 km pokonujemy most i tuż za nim ostro w piachu skręcamy w lewo.
Ok.  500 m 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. To będzie 17 km jazdy. Następnie po ok. 1 km przecinamy na wprost
drogę asfaltową i w tym miejscu prosimy o  uwagę!!! Straż będzie na miejscu, jednak  zawsze warto lekko
zwolnić.  Po kilkuset metrach skręcamy w prawo, w lasy Potrzanowsko – Brzezińskie. I tutaj możemy trafić
na błoto… 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, niestety jest możliwość  złapania 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 jeziora Rościńskiego (tylko MEGA)
i ponownie znana trasa. A potem to już tylko dojazd do mety i jak zwykle możliwość skomentowania tego,
co wydarzyło się w ciągu ostatnich godzin…

Zapraszamy !!!


