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Elita światowego kolarstwa 
gościła w Pruszkowie 

W dniach 25-29 marca na welodromie BGŻ Arena odbyły się 
Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Reprezentacja Polski, 
będąca jedną z najmłodszych ekip, nie zdobyła medalu, ale pozo-
stawiła po sobie korzystne wrażenie. 

To była największa i najbardziej prestiżowa impreza kolarstwa to-
rowego w polskiej historii. Otwarty w zeszłym roku tor BGŻ Arena 
jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. Jesienią na obiekcie 
odbyły się mistrzostwa Europy dla sportowców do 23-go roku ży-
cia. które były próbą generalną przed Mistrzostwami Świata. 

Na zawody łącznie zakwalifikowało się 400 kolarzy, ale przy-
jechało ich około 300. Na mistrzostwach wystartowali wszyscy 
liczący się na świecie kolarze. Zabrakło tylko pięciokrotnego mi-
strza olimpijskiego Chrisa Hoya, który kilka tygodni przed przy-
jazdem do Polski nabawił się poważnej kontuzji. 

Przez pięć dni rywalizacji rozdano aż 19 kompletów meda-
li. Najwięcej z nich trafiło do Australijczyków, którzy wywieźli z 
Pruszkowa 10 krążków, w tym aż cztery złote. Drugie miejsce w 
klasyfikacji medalowej zajęli Francuzi, a trzecie kolarska potęga 
- Brytyjczycy. 

Kryzys, jaki dotknął światową gospodarkę na szczęście nie odbił 
się na samej organizacji mistrzostw. - Ze względu na sytuację ekono-
miczną tuż przed mistrzostwami wycofało się kilku sponsorów. Dzię-
ki wsparciu Ministerstwa Sportu, Marszałka Województwa, Banku 
BGŻ oraz kilku mniejszych sponsorów impreza odbyła się bez za-
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strzeżeń. Pomogły nam także władze miasta Pruszkowa - zaznaczył 
prezes Polskiego Związku Kolarskiego, Wojciech Walkiewicz. 

Finał sprintu mężczyzn zakończył zmagania kolarzy na welo-
dromie BGŻ Arena. Zgodnie z zapowiedziami welodrom BGŻ 
Arena okazał się bardzo szybkim, jeśli nie najszybszym torem 
na świecie. W wyścigu na 500 metrów rekord świata ustanowiła 
Litwinka Simona Krupeckaite, a kilku innych kolarzy było bliskich 
osiągnięcia najlepszych rezultatów. 

Polacy mistrzostwa zakończyli bez medalu, ale zważywszy na 
bardzo młody wiek kadry, najlepsze starty jeszcze przed nimi. 

Obiekt BGŻ Arena został zaprojektowany przez znanego pol-
skiego sportowca (3 medale igrzysk olimpijskich w szermierce) 
i architekta Wojciecha Zabłockiego. Dzięki najnowocześniejszym 
rozwiązaniom technologicznym welodrom w Pruszkowie spełnia 
wszystkie standardy światowe. Jest jednym z najnowocześniej-
szych obiektów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Na 
trybunach podczas zawodów kolarskich może zasiąść 1800 osób. 
Arena toru zajmuje powierzchnię ponad 3000 m2. 
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