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Stunting ma te¿ m³odych fanów.

STUNT GRAND PRIX 2010

Akrobaci
na motocyklach

Wytrzyma³y sprzêt to tylko po³owa sukcesu. Najlepsi akrobaci motocyklowi musz¹ imponowaæ znakomitym przygotowaniem fizycznym i... gimnastycznym.

Zwyciêzca Rafa³ Pasierbek w finale mia³ najefektowniejszy przejazd.

Hubert Dylon „Raptowny” by³ dopiero
ósmy, ale zachwyca³ publicznoœæ.

Stuntriding, czyli kaskaderska jazda na motocyklu, to sport, hobby,
mo¿e moda. Droga, niebezpieczna,
jeszcze niedochodowa, ale niezwykle
widowiskowa. Na pokazach przewija
siê po kilkanaœcie tysiêcy widzów. Tak
jak w ostatni weekend w Bydgoszczy
na parkingu przed Centrum Handlowym Auchan, gdzie Maciej Szudzichowski perfekcyjnie zorganizowa³
zawody International Stunt Grand
Prix of Poland 2010.
Po dwóch udanych, choæ robionych g³ównie w³asnymi si³ami, imprezach, Szudzichowski znalaz³ wreszcie
powa¿nych partnerów i œci¹gn¹³ do
Bydgoszczy europejsk¹, czyli œwiatow¹ czo³ówkê. Ponad 60 zawodników
eliminowa³o siê przez 2 dni, aby 15
najlepszych w niedzielê mog³o wy³oniæ spoœród siebie triumfatora. Do
koñca o wygran¹ walczyli Wêgier Zoltan Angyal, który po pó³finale prowadzi³, a w finale u¿ywa³ a¿ trzech motocykli, w tym jednego bez przedniego
ko³a, oraz Rafa³ Pasierbek z Niemodlina, który nie schodzi z najwy¿szego
stopnia podium od kilku lat, mimo i¿
ma dopiero 24 lata. Widocznie Polak
szybciej opuœci³ sobotni¹ imprezê
„After Party” w klubie „Euphoria” :-)
bo zaprezentowa³ siê dynamiczniej
od rywali, wykona³ czysto najtrudniejsze elementy i zaskarbi³ sobie najwiêksz¹ sympatiê kibiców. Wygra³
i zgarn¹³ 5 tysiêcy dolarów nagrody!
Stunterzy to ludzie m³odzi, wiêkszoœæ jeŸdzi na œcigaczach, które maj¹
pod mask¹ 170-200 koni mechanicznych. Rej wodz¹ Kawasaki i Hondy,
ale od zwyk³ych motocykli odró¿niaj¹
je stela¿ i specjalna rama, które chroni¹ silnik, zawieszenie i nie pozwalaj¹
na wywrotki. Do tego w r¹czce maj¹
zamontowany dodatkowy hamulec,
a na kole za³o¿on¹ wiêksz¹ zêbatkê,
która zmniejsza szybkoœæ. Dziêki
temu popisuj¹ siê, krêc¹c cyrkle, szarpi¹c manetê, pal¹c gumê, je¿d¿¹c œlizgiem (drift) i staj¹c na przednim kole
(stoppie). Najlepsi potrafi¹ jeszcze
wiêcej, ju¿ na pograniczu sportów
akrobatycznych.
S¹ normalnymi ludŸmi, maj¹ pracê, rodziny, przyjació³, poœwiêcaj¹
swej pasji prywatny czas i pieni¹dze,
czêsto, zupe³nie przypadkiem, wci¹gaj¹ w hobby rodzinê, dlatego na pokazach nie brakuje... kilkulatków na
motorkach z silnikami o pojemnoœci
50 ccm. Staraj¹ siê równie¿ walczyæ ze
stereotypami motocylisty. - JeŸdzimy
przepisowo, mamy wyobraŸniê, zaœ
sztuczki trenujemy na zamkniêtych
placach - mówi¹ zgodnie. Stunterzy
lubi¹ atmosferê zawodów, ryk silników, piêkne kobiety i podziw ze strony
fanów, ale takie imprezy traktuj¹ przede wszystkim jako okazjê do spêdzenia urlopu, spotkania ze znajomymi
czy wymianê doœwiadczeñ i nowinek
(AS)
technicznych.
ZDJÊCIA
MATEUSZ BOSIACKI I ADAM SZCZÊŒNIAK

Stunt GP
Najlepsza trójka zawodów z czekami w „zielonych”, od lewej: £ukasz Be³z, Wêgier Zoltan
Angyal i Rafa³ Pasierbek.

Zawody przed C.H. Auchan by³y dobr¹ okazj¹ dla ca³ej motocyklowej
braci, aby spotkaæ siê, pogadaæ, wypiæ piwo, a przy okazji pochwaliæ
siê swoimi niklowanymi cackami.

£otysz Janis Rozitis stawa³ na g³owie, ale nie wygra³. Goœcie ze Wschodu oraz Francuzi wzbogacili jednak zawody.

Stoisko z motocyklami BMW, podobnie jak Yamahami, cieszy³o siê ogromnym zainteresowaniem. Ciekawe, ile sztuk
- w cenie dobrego samochodu - znalaz³o nabywców :-)

Wideo i zdjêcia w serwisie

www.pomorska.pl/sport

SGP „krêci siê” dziêki Maciejowi Szudzichowskiemu (z mikrofonem).
Tu w otoczeniu jury (od lewej): Klaas de Jong, AC Farias, Przemek
Niedziñski, Cyril Aguilera i Jarek Brzeski z Radia GRA.

