
Głuchołazy, dnia 8 grudnia  2011r.

Sprawozdanie z działalności sportowej KTK KTUKOL za rok 2011r.

W 2011 roku 5 członków naszego klubu jest licencjonowanymi zawodnikami 
Ludowego Klubu Sportowego Ziemia Opolska w Opolu, a 24 bez licencji systematycznie 
uczestniczy w zawodach i wyścigach,organizowanym w naszym regionie. Dzięki ścisłej 
współpracy obu klubów w mijającym roku uczestniczyliśmy w 66 zawodach sportowych na 
terenie całego kraju oraz w Czechach.

Zawodnicy z Głuchołaz brali udział w imprezach rangi międzynarodowej min. 
w cyklu wyścigów maratony MTB, wyścigu po Ziemi Kluczborskiej z udziałem reprezentacji 
narodowych 5 państw, „Wokół Kalisza” w Ostrowie Wielkopolskim, „Szlakiem Jury” ,w 2 
cyklach całorocznych wyścigów jazdy na czas,na terenie Cech : Zlatohorskie casovki i Tritur 
ve Vrbnie.
We wszystkich cyklach nasi zawodnicy odnieśli znaczące sukcesy w punktacji generalnej.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Maciej Matelski, który w 2 cyklach był pierwszy i 
trzeci,Łukasz Budyk, który we wszystkich cyklach był drugi i jako jedyny brał udział we 
wszystkich wyścigach oraz Kamil Małachowski,który był na jednej edycji pierwszy, a na 
drugiej trzeci.
Również Aleksandra Krok w wyścigu w Zlatych Horach była pierwsza. 
Bardzo dobrze swój udział w czeskich wyścigach zakończyli bracia Rojek,Mateusz był 
pierwszy a Szymon drugi w swojej kategorii.
Michał Rudnicki,Kamil Małachowski i Maciej Matelski zaliczyli udział w Mistrzostwach 
Polski : przełajowych,zrzeszenia LZS i górskich,lecz bez sukcesu. Ci sami zawodnicy brali 
udział w 6 edycjach wyścigów o puchar Polski,ponadto wielu brało udział w 
przełajach,wyścigach MTB i na szosie.
W Krakowie Łukasz Budyk i Michał Maćkowski uczestniczyli w „ Mini Tour de Pologne”
Za wyniki sportowe w 2011 roku,2 zawodników Maciej Matelski i Łukasz Budyk wykonali 
normę na II klasę sportową, a trzech zawodników na III klasę.
W całorocznym cyklu przygotowań do startów, zawodnicy z Głuchołaz przejechali łącznie na 
rowerze 150 tys. km.
Największe sukcesy sportowe w bieżącym roku odnosili Łukasz Osiecki,który został 
powołany do kadry Polski w kolarstwie szosowym.
W największej ilości – 42 wyścigach w 2011r. uczestniczył Łukasz Budyk, a Jacek Michura, 
Maciej Matelski i Kamil Małachowski w 39.
W kategoriach  wiekowych najaktywniejszymi zawodnikami okazali się : masters : - Piotr 
Wasilewski, elita Robert Jamróz, orlik – Krystian Pohl, junior – Michał Rudnicki, junior 
młodszy – Maciej Matelski i Kamil Małachowski, młodzik – Łukasz Budyk, żak – Michał 
Maćkowski. 
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  Poniższe zestawienie prezentuje ranking 10 najaktywniejszych zawodników 
mijającego roku uwzględniając udział we wspólnych treningach, udział i 
osiągane wyniki w zawodach, uzyskaną klasę sportową i zdobyty stopień 
Kolarskiej Odznaki Turystycznej.

lp. Nazwisko Imię Kat. KOT klasa starty km. Pkt.

1 Budyk Łukasz Młodzik - 2 42 7320 339
2 Małachowski Kamil j.młodszy - 3 39 9770 379
3 Jamróz Robert elita - - 38 17855 376
4 Matelski Maciej j.młodszy - 2 39 9259 373
5 Rudnicki Michał junior - 3 33 9630 242
6 Danków Wiktor elita - - 6 10855 256
7 Michura Jacek elita - - 39 7860 253
8 Wasilewski Piotr matsrs - - 8 9365 251
9 Krok Aleksandra elita - - 21 6750 229
10 Pohl Krystian orlik - - 9 5945 213

      Osiągnięte wyniki i aktywność sportowa to przede wszystkim zasługa 
samych zawodników ale bez wsparcia i pomocy innych byłoby to niemożliwe 
do osiągnięcia. Szczególnie należy podziękować trenerowi klubowemu z LKS 
Ziemia Opolska z Opola panu Marianowi Staniszewskiemu, Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach panu Stanisławowi 
Wołochowskiemu, za udostępnienie bazy sportowej szkoły, panom Andrzejowi 
Nikandrow i Jerzemu Stawińskiemu, za systematyczną i często bezinteresowną 
pomoc sprzętową i techniczną, pracownikom ZOL w Głuchołazach za pomoc w 
przeprowadzeniu badań okresowych zawodników,oraz panom Eligiuszowi 
Jędrysek i Mariuszowi Hefczyc za pomoc organizacyjną i materialną ze 
środków finansowych klubu  oraz rodzicom wszystkich naszych zawodników ze 
szczególnym wyróżnieniem panów Janusza Maćkowskiego,Jacka Rojka,Piotra 
Budyka i Tomasza Rudnickiego.

   Prezes Klubu Turystyki Kolarskiej

 Eligiusz Jędrysek
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