
PODSUMOWANIE SEZONU 2021 W WYKONANIU JAS-

KÓŁKEK: 

1. WSTĘP: 

Mijający sezon obfitował w starty i sukcesy w wielu rodzajach zawodów 

rowerowych. Jas-Kółki były widoczne podczas maratonów długodystansowych, 

wyścigów szosowych a także czasówek na szosie i MTB. Zaliczyliśmy ponad 140 startów 

w blisko 50 różnych imprezach ze sporą ilością miejsc na podium czy zwycięstw. Gdyby 

nie to, że wiele wyścigów zostało odwołanych lub przekładanych na inne terminy 

startów zapewne byłoby więcej.  

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW DRUŻYNOWYCH: 

Nie na każdych zawodach była prowadzona klasyfikacja drużynowa. Mimo to 

udało się stanąć kilka razy na podium, nie tylko w imprezach Road Maraton gdzie od 

lat nasza drużyna walczy o czołowe lokaty. 

Wyniki drużynowe w klasyfikacjach generalnych cyklów: 

Klasyfikacja Miejsce 

Road Maraton Klasyfikacja Drużynowa 1 

Tatra Cycling Events 3 

W klasyfikacjach drużynowych uwzględniających cały sezon cyklu imprez Jas-

Kółka dwukrotnie zajęła miejsce na podium, zwycięstwo w Road Maraton ma jednak 

dużo mniejszą wagę niż jeszcze 2 – 3 lata temu a 3 miejsce w Tatra Cycling Events 

Challenge jest wynikiem regularności w osiąganiu dobrych wyników i znacznie większą 

wartość niż RM. 

Wyniki drużynowe w poszczególnych imprezach: 

 

 

 

W pojedynczych wyścigach często plasowaliśmy się na podium. Dobre wyniki 

podczas Tatra Road Race czy Rury na Kocierz stanowią o tegorocznej sile Jas-Kółek. Na 

ten wynik zapracowało kilkanaście osób, w pozostałych zawodach z klasyfikacją 

drużynową startowało nas połowę mniej.  

 

 



Zawodnicy ze startami zakończonymi wkładem w wynik drużynowy: 

 

Prawie cała grupa punktujących dla drużyny zawodników miała swój wkład w 

wynik podczas Tarta Road Race. Sporo z nich również pojawiło się podczas Rury na 

Kocierz a niektórzy dołożyli jeszcze swoje cegiełki podczas innych imprez. 

3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH W SEZONIE 2021: 

W 2021 roku startowaliśmy głównie indywidualnie i na tym polu mamy spore 

sukcesy. W Ultramaratonach z powodzeniem walczyli Paweł Sojecki oraz Stanisław 

Abrachamczyk, na starcie pojawiali się też Izabela Włosek, Szymon Koziatek oraz 

Marek Sieńko. Kilkoro zawodników próbowało swoich sił w MTB i wśród nich 

największe sukcesy odnosiły Małgorzata Kustra-Kapol oraz Emilia Pluta. Najwięcej 

osób walczyło w różnych imprezach szosowych i tutaj najlepiej prezentowali się 

Angelika Tlołka, Katarzyna Orłowska oraz Patrycjusz Urbanek.   

Zawodnicy z miejscami na podium w klasyfikacji OPEN: 

 

Regularnie plasowaliśmy się w najlepszej trójce Open zarówno wśród mężczyzn 

jak i kobiet, najwięcej razy dokonali tego Angelika Tlołka oraz Patrycjusz Urbanek a w 

sumie mieliśmy aż 8 zawodników którzy dokonali tej sztuki. 

 

Zawodnicy z miejscami na podium w kategoriach wiekowych: 



 

Niemal połowa tegorocznych startów oznaczała miejsce na podium w kategorii 

wiekowej. Sporo zawodników stawało na podium, najwięcej Angelika Tlołka a honoru 

męskiej części drużyny bronił dzielnie Patrycjusz Urbanek któremu wtórował Marek 

Langiewicz. Mocny trzon ekipy nieco przysłonił wyniki pozostałych zawodników którzy 

także notowali dobre rezultaty, niekoniecznie kończąc na podium.  

Wyniki indywidualne poszczególnych zawodników: 

W sezonie 2021 regularnie startowaliśmy w zawodach. W sumie 23 

zawodników próbowało swoich sił na kolarskich trasach. Na pochwałę zasługują 

szczególnie zawodniczki a także zawodnicy potrafiący skutecznie walczyć z trasami, 

własnymi słabościami i rywalami.  

Podsumowanie wyników zawodniczek w 2021 roku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. KUSTRA - KAPOL Małgorzata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ORŁOWSKA Katarzyna: 

 

3. PLUTA Emilia: 

 

 



4. TLOŁKA Angelika: 

 

5. WŁOSEK Izabela: 

 

 



Podsumowanie startów zawodników w 2021 roku: 

1. ABRACHAMCZYK Stanisław: 

 

2. BALCER Łukasz: 

 

3. GIEŁZAK Maciej: 

 

 



4. JAGIEŁŁO Andrzej: 

 

5. KMETS Alexey: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. KOWOL Marcin: 

 

7. KOZIATEK Szymon: 

 

 

 



8. KUKLA Piotr: 

 

9. LANGIEWICZ Marek: 

 



10. MŁYNEK Andrzej: 

 

11. NIECHAJ Grzegorz: 

 

12. OPACH Szymon: 

 

 



13. OTFINOWSKI Grzegorz: 

 

14. PUZOŃ Dariusz: 

 

15. SIEŃKO Marek: 

 

 



16. SOJECKI Paweł: 

 

17. URBANEK Patrycjusz: 

 

 

 

 

 



 

18.  WRÓBEL Marcin: 

 

 Sezon przyniósł bardzo dobre wyniki naszych zawodników, startowaliśmy 

zarówno w MTB jak i na szosie. Widać nas było na czasówkach, rajdach, wyścigach, 

maratonach i ultra maratonach. Było nieco pechowych sytuacji które wpłynęły na 

końcowe wyniki zawodów. Cały sezon ze względu na ograniczenia w organizacji imprez 

był jednak bardzo dobry i kilkoro zawodników zasługuje na specjalne wyróżnienia.  

Najlepszą zawodniczką klubu i jedną z najlepszych w Polsce już któryś rok z 

rzędu jest Angelika Tlołka. Super sezon w jej wykonaniu i coraz lepsza postawa w 

klasyfikacji Open całego wyścigu. 

Wśród mężczyzn na tytuł zawodnika roku w pełni zasługuje Patrycjusz Urbanek. 

Poza bardzo pechową Tatrą Road Race za każdym razem kończył zawody w TOP 4 Open 

oraz na podium w bardzo licznej i silnej kategorii wiekowej. Wszystko dzięki życiowej 

formie jaką osiągnął w tym roku. 

W klubie są także zawodnicy którzy zrobili duży postęp w odniesieniu do 

poprzednich lat. Wśród kobiet na takie wyróżnienie zasługuje Kasia Orłowska, wiele 

zwycięstw wśród rówieśniczek i wysokie miejsca Open w każdym starcie, 

zwieńczeniem świetnego sezonu była Tatra Road Race. 

Największy postęp spośród zawodników zrobił Marek Langiewicz, od 

pierwszych startów w ubiegłym roku doszedł do poziomu pozwalającego skutecznie 

walczyć o podium niemal w każdych zawodach. Marek udowadnia, że wiek nie ma 



żadnego znaczenia, będąc najstarszym zawodnikiem spośród Jas-Kółek startujących w 

wyścigach nieraz pokazał młodszym, że nie łatwo z nim wygrać.  

Za najbardziej wszechstronną zawodniczkę można uznać Małgorzatę Kustra – 

Kapol. „ Gocha co rower kocha” była widoczna wszędzie, od MTB przez rajdy, czasówki 

na szosie, wyścigi pagórkowate, górskie po maratony na dystansach powyżej 200 

kilometrów.  

Najlepszy mężczyzna w tej kategorii to Marcin Kowol, podobnie jak Gosia 

próbował swoich sił na szosie i w MTB na różnego typu zawodach.  

W kategorii zawodników z największą ilością godzin spędzonych na rowerze 

podczas zawodów niepokonany jest Paweł Sojecki. Już kolejny rok zaliczył kilka imprez 

z których każda jest wymagająca i większość kolarzy byłoby w stanie ukończyć jedną 

taką w sezonie. 

Najbardziej niechlubnym wyróżnieniem jest określenie pechowiec roku. W tym 

sezonie takim zawodnikiem jest Szymon Opach. Przez dłuższy czas zdrowie nie 

pozwalało mu trenować, praca nie dawała szans na regularne starty a gdy się wreszcie 

udało to pojawił się defekt sprzętowy.  

W mijającym sezonie mało było zawodów pozwalających na współpracę między 

zawodnikami i dlatego nie ma wyróżniania dla pomocnika roku. 

Na wyróżnienia za postawę na zawodach w sezonie 2021 zasługują także Emilia 

Pluta i Piotr Kukla. 

Do Emilii trafia także wyróżnienie dla najlepszego debiutanta w drużynie Jas – 

Kółka. 

W przypadku pozostałych zabrakło większej ilości i regularności w startach.  

Wyniki Open w historii klubu: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miejsca na podium Open kobiet w zawodach indywidulanych: 

 

  



 



Miejsca na podium Open mężczyzn w zawodach indywidulanych: 

 



 

Klub Jas-Kółka może się pochwalić wieloma miejscami na podium w Open 

nie tylko wśród Kobiet jak i Mężczyzn. Mamy w klubie zawodników i 

zawodniczki które są w stanie seryjnie wygrywać zawody, jak nie jeden to drugi 

i nie opieramy się na jednym czy dwóch nazwiskach ale jest nas w czołówce 

więcej.  



 

 

Miejsca na podium Open w wyścigach etapowych: 

 

 

Najlepsi zawodnicy sezonu 2021 jako jedyni startując w barwach Jas-

Kółek zakończyli wyścig etapowy na podium końcowym i byli w stanie to 

powtórzyć w kolejnych latach. 

Zawody ze zwycięstwami Open wśród mężczyzn i kobiet: 

 

Już kilkakrotnie udało się wygrać wyścig zarówno wśród mężczyzn 

jak i kobiet. W 2021 roku taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie.  

Zawody z trzema miejscami na podium wśród mężczyzn: 

 

Jedyna sytuacja w historii klubu w jakiej trzech zawodników stanęło na 

podium Open. Ciekawostką może być fakt, że całe podium wśród kobiet zajęły 

zawodniczki reprezentujące w 2021 roku klub Jas-Kółka, bowiem po tych 

zawodach 2 kobieta w stawce, Emilia Pluta dołączyła do Jas-Kółek. 

 

 

 



Zawody z dwoma miejscami na podium Open wśród kobiet: 

 

Zawody z dwoma miejscami na podium Open wśród mężczyzn: 

 

Zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet zdarzyły się sytuacje, że na 

końcowym podium znalazły się dwie osoby z klubu Jas-Kółka 

Rozkład miejsc na podium Open na poszczególne sezony: 

 

 

Pierwsze lata istnienia klubu to powolny wzrost poziomu sportowego, 

następnie solidne, coroczne wzmocnienia i od 2016 roku stały rozwój i wzrost 

miejsc na podium Open. Gdyby nie pandemia i odwoływanie wyścigów w 

sezonach 2020,21 zapewne ostatnie lata wyglądałyby nieco inaczej.  


