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JESIENNE PLONY: CISOWIANKA MAZOVIA MTB MARATHON W MŁAWIE 
Staropolska mądrość ludowa mówi, że kto pracował w lecie, temu powie wrzesień. 
Świetnie sprawdziło się to podczas przedostatniego maraton w sezonie, a zarazem 
pierwszego tej jesieni. 
 
W piękną, pogodną sobotę kilkuset zawodników zameldowało się tym razem w mazowieckiej 
Mławie, mieście z bogatą historią. Jak się okazało, historia miała znaczenie także dla 
przebiegu całych zawodów. Najlepiej spisali się ci, którzy począwszy od kwietnia wylewali                     
z siebie siódme poty. Mimo że maraton w Mławie to już końcówka tegorocznych zmagań,                  
to najmocniejsi zawodnicy Mazovii nie potraktowali go ulgowo ani nie uskarżali się na brak 
sił lub zmęczenie. Wręcz przeciwnie: zarówno oni, jak i pozostała część peletonu wręcz 
buzowała od pozytywnej energii. Dokazujące słońce, przyjemna jak na październik 
temperatura i mieniące się jesiennymi kolorami okoliczne lasy zachęcały do wysiłku. 
Kusiła też trasa, jak zwykle dopracowana w najdrobniejszych szczegółach przez Cezarego 
Zamanę. Tym razem na zawodników czekały leśne podjazdy, znienacka wyrastające w 
gąszczu drzew i niejednokrotnie zmuszające do prowadzenia roweru. Zaraz jednak trzeba 
było znów wskakiwać na siodełko, by nie stracić kontaktu z rywalami i mknąć krętymi 
ścieżynami. Spore wrażenie robiła też przeprawa przez rzekę Mławkę, wymagająca od 
rozpędzonych kolarzy niemałej uwagi. „Trasa obfitowała we fragmenty podnoszące 
adrenalinę. Można się było na niej dobrze bawić. Ale ci zawodnicy, którzy walczyli                               
o zwycięstwo, musieli dać z siebie sporo, by osiągnąć przyzwoity rezultat na mecie”                             
– opowiada dyrektor sportowy cyklu Mazovii, Cezary Zamana. 
Mławska edycja była także ostatnią eliminacją Pucharu Mazowsza, stanowiącego dodatkową 
rywalizację w ramach Mazovii. Zwycięzcy ze wszystkich dystansów otrzymali pakiety 
startowe na zimowy cykl Cezarego Zamany. Wśród wszystkich zawodników rywalizujących                       
w Pucharze Mazowsza rozlosowano za to pakiety startowe na uwielbianą przez kolarzy 
Gwiazdę Południa, przy okazji obwieszczając przyszłoroczny termin tej imprezy: 12-15 lipca. 
„Mława okazała się dla nas wyjątkowo gościnna. I nie mówię tu tylko o pogodzie, która 
zagwarantowała, że ściganie się było czystą przyjemnością i możliwe było podziwianie 
uroków i krajobrazów” – podsumowuje Cezary Zamana. „Najważniejsze jest to, że przy 
organizacji maratonu mogliśmy liczyć na pełne wsparcie mławskiego magistratu. Jestem 
pewien, że taka życzliwa postawa sprawi, że rowerzyści z całej Polski będą chętniej 
przyjeżdżać do Mławy na tutejsze trasy i ścieżki.” 
 


