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CZŁUCHÓW MISTRZEM POLSKI W
MOTOCROSSIE – SZÓSTY RAZ Z
RZĘDU
Cz?uchowski Auto-Moto Klub po raz szósty z rz?du wywalczy? tytu? klubowego Mistrza Polski w
Motocrossie. Zwyci?stwa przywie?li nie tylko seniorzy, ale tak?e juniorzy. W klasyfikacji indywidualnej
tak?e mamy mistrzów.
Tegoroczny sezon motocrossowy ró?ni? si? znacznie od poprzednich. Z powodu zagro?enia
koronawirusem zdecydowano si? rozegra? tylko pi?? – zamiast siedmiu – rund zawodów zaliczanych do
klasyfikacji Mistrzostw Polski. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku cz?uchowscy
zawodnicy nie mieli sobie równych.
- By?oby jeszcze lepiej, gdyby nie pech, który prze?ladowa? nasz? dru?yn? – mówi Zbigniew
Zakrzewski, prezes Cz?uchowskiego Auto-Moto Klubu.

Najbardziej odczuli to Maciej i Damian Zdunkowie (ojciec i syn). Podczas gdy Damian by? ju? liderem
tabeli w klasie MX125, przed zawodami w Strykowie dozna? on kontuzji, która uniemo?liwi?a mu dalsze
starty. Z pomoc? pospieszy? mu ojciec – Maciej Zdunek. Pojecha? on z synem do szpitala, rezygnuj?c
tym samym ze startu w swojej klasie (MX Masters). Przed ostatnim wy?cigiem w G?ogowie mia? on
jeszcze szans? powalczy? o powrót na fotel lidera tabeli, niestety pos?usze?stwa odmówi? mu motocykl.
Ostatecznie, powracaj?cy po kilkuletniej przerwie do ?cigania Maciek Zdunek, zdoby? tytu? Wicemistrza
Polski w klasie MX Master. Jego syn Damian Zdunek, po zaliczeniu trzech z pi?ciu rund, w klasie
MX125 zaj?? ostatecznie czwarte miejsce.
Zdecydowanie wi?cej szcz??cia mieli cz?uchowscy mistrzowie:
Joanna Miller – wywalczy?a tytu? Motocrossowego Mistrza Polski w klasie MX Kobiet. To jej ju? pi?ty
taki tytu?. Czwarte miejsce zaj??a inna reprezentantka Cz?uchowa – Karolina Jasi?ska.
Jeszcze wi?kszy sukces odniós? Tomasz Wysocki. W barwach Cz?uchowskiego Auto-Moto Klubu
zdoby? on dwa tytu?y Mistrza Polski – w klasie MX Open oraz w klasie MX2. Zrobi? to w spektakularny
sposób, wygrywaj?c wszystkie wy?cigi z rz?du.
W klasie MX2 Junior dobrze spisali si? dwaj m?odzi motocrossowcy, reprezentuj?cy Cz?uchów: Vitali
Makhnou – zdoby? tytu? Wicemistrza Polski, a Artsiom Sazanovets zaj?? trzecie miejsce.
- Mamy si? z czego cieszy?, poniewa? nie wszyscy w to wierzyli, ?e Cz?uchów zdeklasuje MX Lipno.
My zdobyli?my 2109 punktów. MX Lipno zdoby?o 1463 punkty. Tak wi?c wygrali?my du?? przewag?
punktów – mówi Zbigniew Zakrzewski, prezes Cz?uchowskiego Auto-Moto Klubu. Trudniej by?o w
klasyfikacji juniorów. Tam ró?nica mi?dzy pierwszym, a drugim klubem wynosi?a zaledwie 47 punktów.
Cz?uchowski Auto-Moto Klub w sezonie 2020 zosta? Klubowym Mistrzem Polski. Tytu? taki wywalczy?
po raz szósty z rz?du. Wicemistrzostwo otrzyma? klub MX Lipno. Trzecie miejsce zaj?? LKS Jastrz?b
Lipno.
W klasyfikacji klubowej juniorów tytu? Mistrza Polski Cz?uchowski Auto-Moto Klub wywalczy? po raz
trzeci z rz?du. Drugie miejsce zaj?? WKM Wi?cbork, a trzecie MX Lipno.
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