
 

Camp MTB na singlach z
MŚ Cycling 

 
Karkonosze 

30.09-3.10.2021r



Zapraszamy Was do udziału w 4
dniowym campie w  w terminie

30.09- 3.10.2021r z bazę noclegową 
 w "Willi pod Zegarem" w Kopańcu.

Camp jest nastawiony głownie na
szlifowanie techniki jazdy w terenie.

Camp prowadzić będzie Maciej
Ścierski; dietetyk sportowy, instruktor 

i trener kolarstwa , Paweł Ścierski,
jedne z czołowych

zawodników MTB w Polsce i aktualny
vice mistrz Polski w maratonie MTB
oraz Michał Szczepańczyk  student

AWF, pasjonat i zawodnik MTB.
 



W ramach obsługi zapewniamy:
 

-  3 noclegi w pensjonacie w
pokojach 2 osobowych

- wyżywienie  3 śniadania i  3
obiadokolacje 

- stanowisko do mycia rowerów i
narzędzia serwisowe,

-przewodnika
- 4 dni szkolenia na trasach

rowerowych
- zwrócenie uwagi na aspekty

technicznej jazdy 
-trening core stability i rollowania

- wykłady z żywienia w sporcie,
- upominek dla uczestników 

-konsultacje żywieniowe i
treningowe z trenerem i
dietetykiem sportowym



Program wyjazdu

Dzień 1      30.09 czwartek
 

9:00-11:00 Przyjazd i
zakwaterowanie 

12:00-17:00 wyjazd na trening 
19:00 kolacja

19:30 analiza wideo treningu



Program wyjazdu
 

Dzień 2      1.10 piątek
8:00-9:00 Śniadanie 

10:00-16:00 wyjazd na trening
16:30 Podwieczorek

17:30 Trening core stability
19:00 kolacja

19:30 wykład z żywienia w
sporcie



Program wyjazdu

Dzień 3     2.10 sobota
8:00-9:00 Śniadanie

10:00-15:00 wyjazd na trening  
16:00 Podwieczorek

17:00 Trening- rollowanie
19:00 kolacja

19:30 spotkanie integracyjne



Program wyjazdu

Dzień 4      3.10 niedziela
8:00-9:00 Śniadanie

10:00-15:00 wyjazd na trening 
15:30 Podwieczorek

16:00 Wykwaterowanie i
zakończenie campu



Trasy
Dzień 1

Trening na trasach Pasma
rowerowego Olbrzymy na pętli w

Przesiece

Dzień 2
Trening na trasach Pasma

rowerowego Olbrzymy na pętli w
Piechowicach.



Trasy

Dzień 4

Trening na singlach
( Zajęczak, Rokitnik) w
Świeradowie Zdroju

Dzień 3
Trening  w okolicach Szklarskiej
Poręby trasa 50km i 1400m w

pionie



Grupy

W zależności od umiejętności
technicznych i poziomu
wytrenowania uczestnicy
zostaną podzieleni na 5-7

osobowe grupy.

Camp jest przeznaczony dla
osób początkujących i

średniozaawansowanych.



Zakwaterowanie

Noclegi wraz z wyżywieniem będziemy
mieli w "Willi pod Zegarem" w Kopańcu.

Dostępne  jest wifi, parking, pomieszczenie
na rowery, oraz miejsce do mycia rowerów.
Willa dysponuje 2-3 osobowymi pokojami.



Koszt wyjazdu:
 

 

Osoba biorąca udział w
treningach:

749zł
 

 

 

 

 



Zapisy:
 

 Zapisy będą prowadzone
poprzez kontakt telefoniczny,

mailowy lub FB
 

 
 
 

e-mail: mscycling1@gmail.com
Tel: 663388570

www.mscycling.pl
FB: MŚ Cycling- trening i

dietetyka


