
 

MTB  Camp z MŚ Cycling
& Dietetyka

Beskidy 
2-5.09.2021r



Zapraszamy Was do udziału w 4
dniowym campie w Beskidzie Małym i
Żywieckim w terminie 2-5.09 2021r z

bazę noclegową  w "Dworze
Rychwałd".

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      2.09 czwartek
 

9:00-11:00 Przyjazd i
zakwaterowanie 

12:00-17:00 wyjazd na trening
na Skrzyczne z analizą wideo

19:00 kolacja
19:30 analiza wideo treningu



Program wyjazdu
 

Dzień 2      3.09 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     4.09 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      5.09 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 odbędzie się na
zboczach Skrzycznego od strony
Lipowej. Podjeżdżamy szutrową

drogą na szczyt Skrzycznego i
zjeżdżamy niebieskim szlakiem.
Szlak jest miejscami wymagający
technicznie z luźnymi kamieniami

i korzeniami. Idealny do
poćwiczenia techniki ;) W tym

dniu wykonamy 2-3 przejazdy i
zrobimy analizę wideo. 

Trasa: ok, 40km i 1200-1500 w
pionie



Trasy

Dzień 2

Drugiego dnia wybierzemy się do
Jeleśni i podzieleni na 2 grupy

odbędziemy trening po
okolicznych trasach. Grupa

bardziej zaawansowana zaliczy
48km i 1800m w pionie

wjeźdżając na szczyt Pilska
(1350mnpm), a druga grupa
zrobi pętlę 35km i 1400m w

pionie.



Trasy

Dzień 3

W 3 dniu przenosimy się na
trasy Beskidu Małego, gdzie

zaliczymy między innymi
Leskowiec, przejazd singlami w

Rezerwacie Madohora i
przełęcz Kocierz. Trasa ok
45km i 1400m w pionie



Trasy

Dzień 4
W ostatnim dniu zrobimy nieco
łatwiejszą pętlę prowadzącą na
Potrójną, następnie na Kocierz i

Górę Żar. Trasa w okolicach
40km i 1000m w pionie



Grupy

W zależności od poziomu
wytrenowania uczestnicy

obozu zostaną podzieleni na
grupy 5-8 osobowe.



Zakwaterowanie
Dwór Rychwałd położony jest w niewielkiej
miejscowości Rychwałd w województwie

śląskim, nieopodal miasta Żywiec, z którym
Rychwałd łączy malownicza trasa pięknymi
widokami na szczyty Beskidu Żywieckiego.

Dysponujemy 32 pokojami z łazienkami,
które mogą pomieścić 100 osób.

Posiadamy 5 kortów tenisowych, w tym
jeden kryty, małą salkę gimnastyczną o
wymiarach 14 m x 5 m, małą siłownię,

basen letni, SPA (sauna sucha, parowa,
jacuzzi, bicze wodne), boisko do piłki
plażowej oraz do piłki nożnej, 2 sale

konferencyjno-bankietowe klimatyzowane,
plac zabaw, restaurację klimatyzowaną,
kawiarnię w piwnicach Dworu, kawiarnię

letnią, zadaszone miejsce na
ognisko,parking, wi fi.



Koszt wyjazdu:
 
 

Osoba biorąca udział w
treningach:

749zł
 

 

 

Osoba towarzysząca, nie
biorąca udziału w

treningach: 

450zł
 

 



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


