
 
 

XIII Memoriał „Bercika” Huberta Manteuffla – wyścig MTB o puchar Burmistrza Miasta Marki  
w dniu 25 lipca 2020 r. 

 
Opis trasy  
 
Start/Meta: Ulica Zabawna łąka pomiędzy Dużą a Lipową w Markach. 
 
Trasa Memoriału „Bercika” w roku 2020 r. wiedzie w większości po śladzie trasy z lat 2018-2019 w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegarka. W porównaniu do lat ubiegłych ze względu na brak rozpędówki 
asfaltowej po mieście zmuszeni jesteśmy do modyfikacji na początku trasy i wytyczenia na pierwszej pętli 
kilkusetmetrowego odcinka przebiegającego w dwóch kierunkach. Poza początkową modyfikacją trasa 
została lekko zmodyfikowana w lesie, ma to na celu wydłużenie okrążenia jak i podniesienie atrakcyjności 
trasy. 
W tym roku można liczyć na zwiększoną ilość podjazdów i spory poziom trudności. Niestety wciąż omijamy 
Jezioro Kruczek i okrążający go uroczy techniczny singiel, ale korzystamy z pozostałej części lasu i 
wykorzystujemy elementy znane z zawodów XC- kręte, szybkie i ciasne single sztywne podjazdy często 
piaskowe oraz zjazdy. 
 
START/META, Miasteczko – łąka naprzeciwko remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (skrzyżowanie ul. Dużej i 
Zabawnej), wygrodzony teren o ograniczonym dostępie tylko dla zawodników i obsługi. 
Parking wzdłuż ul. Dużej i okolicznych ulic. Na teren startu kierujemy się ul. Dużą od ul. Piłsudskiego i ul. 
Zabawną od ul. Wspólnej.  
Trasa Memoriału jest bardzo urozmaicona i stosunkowo trudna technicznie, w małym stopniu przypomina 
typowe mazowieckie wyścigi, a raczej rywalizację typu XC na długiej pętli. Startujący w poprzednich 
edycjach wiedzą, że należy ją traktować poważnie. Trasa przebiega typowo dla mazowieckich wydmowych 
lasów z przewagą leśnej ściółki, ubitych ścieżek i piaszczystych elementów. Ze względów organizacyjnych w 
tym roku trasa memoriału przebiega wyłącznie na terenach nie przecinających się z drogami asfaltowymi, a 
jedynie w kilku miejscach z duktami leśnymi i żwirowymi na których startujący zobowiązani są do 
przestrzegania zasad ruchu drogowego. Wyjątkowo w tym roku początkowy odcinek pierwszego okrążenia 
trasy (na długim i krótkim dystansie) o długości ok 500 m przebiega pod prąd pełnej pętli, ma to na celu 
ułatwienie zawodnikom rozjechanie się na początku trasy. Przygotowanie trasy polega na jej wyznaczeniu, 
przecięciu i udrożnieniu, ale kilka jej odcinków to zupełne bezdroża obfitujące w gałęzie, pnie, krzewy i 
pokrzywy. 
 
Dystans STANDRD (ok. 15 km ) 
 
START/META - ulica Duża łąka naprzeciwko remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Startujący ustawiają się na              
łące na zamkniętym terenie w strefie startu-mety z kierunkiem jazdy w stronę północną. 
Pierwszy odcinek – przebiega przez ok 500 m pod prąd wyznaczonej pętli zawodów wjeżdżając na               
właściwą pętlę przy końcu osiedla „Horowa Góra”, dystans Standard i Sport pokonuje go tylko raz. Dla                
dystansu Sport (3 kółka) ten odcinek przejeżdżamy tylko zaraz po starcie. Kolejne okrążenia to              
przejechanie linii START/META i kontynuacja wyścigu drogami szutrowymi/leśnymi. 
Startujemy w kierunku północnym, jedziemy łąką aż na wysokość ul. Lipowej i skręcamy w prawo na                
dobrze znany wszystkim piaszczysty podjazd i wjeżdżamy do lasu. Pierwsze odcinki to szybkie i ciasne ścieżki                
leśne z kilkoma wariantami przejazdu i zjazd na tyły osiedla „Horowa Góra” gdzie wyjeżdżamy wąskim               
przesmykiem na drogę szutrową, 50 m i skręcamy w lewo na leśne przedłużenie ul. Długiej gdzie będzie                 
przez kolejne ok 1,5 km możliwość wyprzedzania, tasując odpowiednio stawkę. Tym sposobem dojeżdżamy             



 
do fajnego singla z bagienkiem po środku i tylko pogoda zadecyduje czy się da się przejechać przez nie                  
prosto, czy będziemy jeździć na około jak to się nie raz już zdarzało, a zaraz za singlem mocno techniczny                   
podjazd, już całkiem rozjeżdżony z piaskiem i korzeniami, lecz jest to ważny element wyścigu, mocny               
podjazd, do szczytu poprawienie i dokręcenie na zjeździe, potem nie będzie gdzie wyprzedzać, bo              
wjeżdżamy na wąski singiel, który po chwili staje się piaszczysto-korzennymi schodami do szczytu wydmy z               
piaskownicą. Kilka zakrętów mały zjazd i meldujemy się przy kultowej hodowli drobiu, chwila odpoczynku              
jadąc równolegle do ulicy Bagiennej w kierunku drogi 631. W tym roku prawie dojeżdżamy do skrzyżowania                
drogi 631 i ulicy Głównej, jednak w ostatniej chwili ostro na piachu skręcamy w lewo dojeżdżamy do                 
najtrudniejszego podjazdu na pętli na Horową Górę, długi podjazd który stopniowo się wyostrza z piaskiem i                
korzeniami nie będzie łatwy do pokonania, a dla niektórych zakończy się spacerem. Ze szczytu kierujemy się                
na północ, pokonując ciekawy i korzenisty singiel aż do zjazdu, po którym następuje szybki podjazd i tak                 
bardzo nie lubiany, ale nie spotykany nigdzie indziej piaszczysty zjazd w kierunku starego kanałku. W tym                
roku wyjątkowo przed kanałkiem skręcamy w lewo i objeżdżamy dłuższą drogą ten wyschnięty rów i               
wracamy na stare ścieżki wzdłuż drogi 631. Na tym odcinku aż do podjazdu dodajemy kawałek wzdłuż                
leśnego odcinka ul Wydmowej, po której dojeżdżamy do najdłuższego podjazdu na trasie, gdzie             
początkowy podjazd między drzewami i zjazd do mogiły jest wam znany, ale potem robi się trudniej, tu                 
pokażecie, czy macie technikę jazdy - połowiczny zjazd z wydmy, nawrotka na piaskowym trawersie i               
ponowny podjazd na szczyt. Na szczycie nie pojedziecie po płaskim, bo ponownie zjeżdżacie żlebem i po                
krótkim kawałku wzdłuż 631 czeka was jeszcze jeden nieprzyjemny podjazd, po którym zjeżdżamy singlem              
na wspaniałą ściankę z korzeniami. Od teraz przez 1,5 km będzie płasko, ale czasem trochę kręto,                
półmetek pętli to jest odcinek gdzie możecie spokojniej się napić i chwilę odpocząć przed drugą połówką.                
Od okolic cmentarza jedziemy skrajem lasu w kierunku kultowych singli Wiewiórki. Chwila oddechu i              
wjeżdżamy w kręte malownicze single w liściastym lesie pomiędzy ulicą Cichą a Wiewiórki. Na singlach czeka                
nas seria technicznych zakrętów, mocny podjazd - ściana i techniczny zjazd - próbka prawdziwego XC, ale                
bądźcie uważni, bo nie wszystkie podjazdy będą wam znane. Przejazd obok stajni Groteska Arabians będzie               
sygnałem że płasko już było, to jest moment w którym jeżeli ktoś ma jeszcze siły dobrze zaatakować i                  
powiększyć swoją przewagę na zbliżających się singlach z kilkoma ciekawymi ciasnymi podjazdami i             
zjazdami. Po ostatnim podjeździe trafiamy na odcinek który pokonywaliśmy na początku, długa prosta             
między drzewami, krótki zjazd i wyjeżdżamy na wprost ulicy Lipowej, skręt w lewo na łąkę i czeka nas                  
prawie 200 metrowy prosty odcinek, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności sprinterskie, na              
tej prostej rozstrzygną się dziesiątki potyczek zawodników. Meta…było ciężko 
 
 
Dystans SPORT ( ok. 44 km) 
Trasa wyścigu na dystansie SPORT składa się z trzech  pętli dystansu STANDARD, zmieniając na 2 i 3 
okrążeniu odcinek początkowy, po przekroczeniu METY kolejne okrążenia – rozpoczynamy skręcając w lewo 
wzdłuż ulicy Dużej do płotu szkoły i po kolejnym skręcie w lewo podjeżdżamy wzdłuż płotu na kolejną 
pętle. Po podjeździe skręcamy w prawo i przejeżdżamy na tyłach osiedla „Horowa Góra” do wąskiego 
przesmyku który pokonywaliśmy już na pierwszej pętli. Dalszy przebieg trasy jest zgodny z śladem 
pierwszego okrążenia. 
 
 
Prosimy nie sugerować się oznaczeniem czerwonego szlaku rowerowego o nazwie CROSS, którego przebieg 
jest oparty na poprzednich edycjach Memoriału, lecz nie pokrywa się całkowicie z tegoroczną trasą. 
Prosimy o ostrożność i przypominamy, że zgodnie z regulaminem wyścig odbywa się zgodnie z zasadami 
ruchu, a każdy jedzie na własną odpowiedzialność.  

 
Opracował: Marcin Kudlak 


