Sezon motocrossowy rozpoczęty

Dnia 17 kwietnia br., na torze motocrossowym w Olsztynie odbyła sie pierwsza runda Pucharu
Polski w Motocrossie. Nowogardzki Klub Motorowy "Cisy" reprezentowało dwóch zawodników
Michał Kozera i Krzysztof Łabuda klasa MX2.
Jak na pierwszy start trening dowolny poszedł naszym zawodnikom całkiem dobrze, trochę
nerwowości ale czasy wyszły całkiem dobre: Michał był na 9 miejscu, Krzysztof na 10, trening
kwalifikacyjny skończyli kolejno: Michał 10, Krzysztof 14.
Niestety do wyścigu mógł przystąpić tylko Krzysztof ze względu na dużą liczbę startujących
(chętnych było 63 zawodników), Michał Kozera ze względu na zajęcie miejsca w pierwszej
dziesiątce w ubiegłym sezonie musiał dać szanse wystartować słabszym kolegom i zmuszony
był pauzować.
Krzysztof skończył pierwszy wyścig na miejscu 14, drugi na 11, co dało 12 miejsce w
klasyfikacji generalnej, jak na pierwsze zawody tego zawodnika to genialny wynik.

Dnia 2 maja 2011 zawodnicy klubu KM "Cisy": Żaneta Zacharewicz, Paweł Klewicz - klasa
młodzik i Dariusz Pustelnik - klasa Quad, wzięli udział w Mistrzostwach Polski Strefy
Zachodniej, które odbyły się na torze motocrossowym w Nekli.
Pierwszy start w tym sezonie i ogromna niespodzianka! W treningu kwalifikacyjnym Paweł
przyjechał z pierwszym czasem a zaraz za nim z drugim czasem zameldowała się Żaneta.
Wyścig pierwszy również fascynujący i zacięty. I znowu sukces. Zawodnicy nowogardzkiego
klubu dojechali kolejno: Paweł na drugim a Żaneta na trzecim miejscu. Wyścig drugi był
analogiczny do pierwszego Paweł z Żanetą zameldowali się na mecie cało i zdrowo na
wspaniałych miejscach Paweł - 2, Żaneta - 3. Dwa puchary trafiły w ręce zawodników KM
"CISY" Gratulacje!!
Nasz Quadowiec Darek Pustelnik trening kwalifikacyjny skończył na 9 miejscu. W pierwszym
biegu jako trzeci przekroczył linię mety. W drugim wyścigu zdobył ponownie trzecie miejsce, co
dało w klasyfikacji generalnej zawodów kolejne podium.
Dzień później (3 maja br.) kolejny start. Tym razem Michał Kozera w Chełmnie startował w
Mistrzostwach Polski w Motocrossie
Starty w najmocniejszych wyścigach w Polsce jakimi są Mistrzostwa Polski nie należą do
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najłatwiejszych, ale trening dowolny napawał optymizmem, ósme miejsce na torze o zupełnie
innej charakterystyce niż ten na którym ćwiczą nasi zawodnicy to całkiem niezły wynik. Trening
kwalifikacyjny - 13 miejsce - mówi o silnej konkurencji w klasie MX2 junior. Jest to klasa
motocykli o pojemności 125 cm3 i wiek zawodników od 15 do 19 roku życia. Wyścig pierwszy
skończony na miejscu 12, wyścig drugi na miejscu 14 co dało Michałowi 12 miejsce w
kwalifikacji generalnej.
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