
Idea
Krótkie, agresywne wyścigi, pełne nieprze-

widywalnych zwrotów akcji i spektakular-

nych upadków. Wszystko to skumulowane 

na kilkuset metrowej kompaktowej  trasie, 

doskonale widoczne dla kibica i fotore-

porterów... Genialny przepis na sukces. Do 

rozwoju tej dyscypliny w Polsce niewątpli-

wie przyczynił się też sukces mistrza Tadka 

Błażusiaka, lecz nawet bez blasku jego 

aureoli Super Enduro bez problemu by się 

obroniło. Wszystko się zmienia, ewoluują 

też dyscypliny - ze swobodnego niegdyś 

śmigania na długich dystansach prędzej 

czy później musiały przerodzić się w kom-

paktowe imprezy na zamkniętych obiek-

tach. Taką ewolucyjną hybrydą jest właśnie 

Super Enduro, które od kierowcy wymaga 

niesamowitej kondycji fizycznej. Pomimo, 

że wyścigi  finałowe trwają zaledwie osiem 

minut, to są to jednak baaaaardzo długie 

minuty na 110% maksymalnego wysiłku. 

Trzeba też stale modyfikować swój zamie-

rzony tor jazdy, przewidywać błędy innych 

zawodników i błyskawicznie reagować, 

kiedy niespodziewanie ktoś zatarasuje 

przejazd - często w ekstremalnie trudnym 

terenie. Dlatego w Super Enduro startują 

najbardziej uniwersalni zawodnicy. 

Początki

W Polsce historia Super Enduro rozpoczęła 

się zaledwie 3 lata temu. W roku 2010 roku 

miałem okazję osobiście uczestniczyć w 

pierwszych nieśmiałych przymiarkach do 

tematu na łódzkim motodromie, gdzie 

trochę dawnego motocyklowego blasku 

grupa moto pasjonatów przy wsparciu 

szefostwa Adventure Parku rozpoczęła 

realizację projektu, mającego na celu 

stworzenie najtrudniejszego toru SE. Au-

torem trasy jest Marcin Spirowski - czyli 

ja :-) Doświadczenia zbierałem kilka lat 

obserwując tory krajowe i zagraniczne, 

a spostrzeżenia swe skrupulatnie zapi-

sywałem siniakami na własnej „dolnej 

części pleców”. Ideą nadrzędną naszej 

grupy jest stworzenie toru innego niż 

wszystkie. Trasa będzie wymagająca 

kondycyjnie i technicznie do tego stop-

nia, że w trzech miejscach zastosowano 

alternatywne objazdy najtrudniejszych 

elementów, a w sekcji kamiennej przewi-

dziany jest w czasie wyścigu pomocnik 

funkcyjny.

Jak to zazwyczaj bywa diabeł tkwi w 

szczegółach... Na „ Kamionce” zły czaić 

się będzie pomiędzy przeszkodami. Prze-

szkody są typowe dla SE,  a brak prostych 

odcinków nie pozwoli na odpoczynek. 

Cała trasa pełna jest zakrętów, zjazdów, 

podjazdów czy przejazdów przez tunele.  

Budowa tak skomplikowanego toru nie 

jest łatwa  i pochłonie w sumie ponad 

trzy miesiące wytężonej pracy. Ale dzięki 

temu, mam nadzieję, powstanie bardzo 

dopracowany tor. 

W tym roku Super Enduro zyskało rangę 

Mistrzostw Polski, dlatego mam nadzieję, 

że przyczyni się to do dalszego rozwoju 

tej wspaniałej dyscypliny. Jedna z letnich 

rund  odbędzie się na torze „Kamion-

ka” i już dziś zapraszamy zawodników i 

kibiców. 

Super Enduro, ostatnio najbardziej dynamicznie rozwijająca się dyscyplina moto-

cyklowa, jest bezsprzecznie kwintesencją off roadu. Łączy w sobie finezję i precy-

zję enduro i trialu motocyklowego z dynamiką i widowiskowością super crossu.

Andrzej Andrzejak wraz z Łódzkim Klubem 

Motorowym organizował wyścigi jeszcze w 

formule „jeden na jednego”. Już w kolejnym 

roku przeniesiono rozgrywki pod dach 

łódzkiej Atlas Areny, po dwóch amatorskich 

rozgrywkach w grudniu zawitały w nasze 

progi Mistrzostwa Świata. Rok 2012 to już 

regularne rozgrywki  pod skrzydłami PZM. 

Rozegrano pięć rund w walce o Puchar 

Polski. Tym samym zaczęła się kształtować 

grupa zawodników całkowicie ukierunkowa-

nych na tę dyscyplinę, często z korzeniami 

wywodzącymi się z trialu motocyklowego. 

Kamionka

Nie sposób trenować efektywnie Super 

Enduro korzystając z poboczy torów mo-

tocrossowych czy pojedynczych przeszkód 

– nadszedł czas budowy profesjonalnych 

obiektów do SE. W całym kraju zaczyna 

powstawać ich coraz więcej. Na jeden 

chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Chodzi o 

Tor Super Enduro „Kamionka” budowany na 

granicy Sopotu i Gdyni w pięknym miejscu 

dawnego toru motocrossowego. To właśnie 

tutaj odbywały się Mistrzostwa Świata MX 

250ccm, gdzie dziesiątki tysięcy kibiców 

w 1995r. dopingowało młodego Stefana 

Evertsa. Aktualnie na tym terenie znajduje 

się park rozrywki  Adventure Park Kolibki 

oferujący od wielu lat mieszkańcom Trójmia-

sta moc ekstremalnych uciech, praktycznie 

można tu robić wszystko, co dozwolone jest 

pod odkrytym niebem (http://www.adven-

turepark.pl/ ). By przywrócić temu miejscu 
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