
Sosnowica Cross MTB Maraton zaprasza 12 września na Lubelszczyznę 

12 września 2020 roku w miejscowości Sosnowica (powiat parczewski) odbędzie się już II 
edycja Sosnowica Cross MTB Maraton! Na kolarzy będzie czekać specjalnie przygotowana trasa, która 
będzie przebiegać na kilku dystansach uzależnionych od wieku i wytrenowania zawodnika. 
Nie zabraknie malowniczych terenów, szybkich prostych odcinków, czy krętych singletracków pokrytych 
korzeniami z dodatkiem piachu. 
Po wyścigu na każdego zawodnika będzie czekać pyszny bufet, specjalna strefa do umycia roweru myjką, a 
dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii, atrakcyjne nagrody! 
Nie martwcie się również o brak zdjęć, na miejscu zastaniecie oblężenie foto i video relacją! 
100% prawdziwego MTB z ambicjami na najlepszy maraton MTB w regionie! 
”Druga edycja będzie się znacząco różnić od poprzedniej, dopracowaliśmy wszelkie niedociągnięcia, które 
miały miejsce podczas pierwszej edycji. Idealne oznaczenie dojazdu na miejsce zawodów oraz trasy, 
zapewniony miły wypoczynek dla przyjezdnych z kolarzami i oczywiście prawdziwa rywalizacja podczas 
wyścigu, to wszystko będzie czekało w Sosnowicy w dniu zawodów”– podsumowuje organizator wyścigu-
Paweł Blicharski. 
JAKIE DYSTANSE? 
Rywalizacja rozegra się na trzech dystansach: (jazda na pętlach) MINI (13 KM), FIT (26 
KM),PÓŁMARATON (39 KM). Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych podczas imprezy, którzy 
dopiero wkraczają w świat kolarstwa. Dla najmłodszych dzieci do lat 6 został przewidziany wyścig MIKRO 
na odległość 200 metrów.CZY SOSNOWICA JEST DALEKO?  
Zapraszamy miłośników MTB do Sosnowicy, która oddalona jest zaledwie 56 kilometrów od Lublina, 50 
kilometrów od Świdnika, 31 kilometrów od Łęcznej, 76 kilometrów od Białej Podlaskiej, 110 kilometrów od 
Siedlec, 112 kilometrów od Zamościa. 
CO WARTO ZWIEDZIĆ PRZY OKAZJI? 
Tereny Sosnowicy sprzyjają, aby przyjechać na dłużej. Po wyścigu warto odwiedzić: 
– Poleski Park Narodowy oddalony o 10 km, 
– Jezioro Czarne w Gminie Sosnowica 
– Jezioro Białka Parczewska oddalone o 18 km, 
– Park linowy w Białce Parczewskiej, 
– Jezioro Zagłębocze oddalone o 19 km, 
– Jezioro Piaseczno oddalone o 25 km, 
– Jezioro Białe w Okunince oddalone o 44 km, 
– Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oddalone o 35 km, 
– Kajaki na Bugu-spływy kajakowe granicznym Bugiem oddalone o 35 km, 
– Dworek Kościuszki w Sosnowicy, 
– a przede wszystkim piękne lasy parczewskie. 
PROGRAM ZAWODÓW: 
godz. 8.30 – 12.00 zapisy w Biurze Zawodów (Zapisy obowiązują w kolejności zgodnie ze startem 
poszczególnych kategorii, aby uniknądć braku możliwości zapisania się pierwszych startujących, 
oczekując w kolejce z zawodnikami półmaratonu.) 
godz. 10.00 – wyścig Mikro 
godz. 10.30 – start Fit 
godz. 10.40 – start Mini 
godz. 12.40 – start Półmaratonu 
godz. 13.30 – dekoracja najlepszych zawodników Fit, Mini i Mikro 
godz. 16.10 – dekoracje zwycięzców Półmaratonu 
godz. 17.00 – zakończenie zawodów 
Zapisy online: TUTAJ 
Wydarzenie na facebooku: TUTAJ 
MAMY AMBICJE STWORZYĆ NAJLEPSZY MARATON MTB NA LUBELSZCZYŹNIE. 
DO ZOBACZENIA! 
 


