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Autor: Leszek Szendzielorz 

Z racji jego długości i charakteru należy on do rowerowych maratonów ekstremalnych, 
zwanych też ultramaratonami. Obok BB-Tour mniej znany jest drugi polski maraton rowerowy 
- Maraton Dookoła Polski. Oba te maratony rozgrywane są na przemian, co 2 lata. Wśród 
zwolenników tego rodzaju kolarstwa bardziej znany jest BB-Tour. O tym świadczy rosnąca 
liczba uczestników. W tym roku bowiem na starcie stanęło aż 180 kolarzy. Chcąc wziąć 
udział w tym ultramaratonie trzeba spełnić pewne kryteria, do których należy udział w 
przynajmniej jednym, łatwiejszym, bo liczącym 500 – 600 km maratonie kwalifikacyjnym. Jest 
to zupełnie słuszne, bo pozwala to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, które mogą być 
w skutkach różne. 
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Najważniejsze dane maratonu BB-Tour: 

Dystans:                                 1.008 km non stop 
Start:                                      Świnoujście 
Meta:                                      Ustrzyki Górne 
Limit czasowy:                       70 godzin 
Klasy startowe:                      solo i open 
Rodzaj roweru:                      dowolny ( około 95 % rowery szosowe) 
Orientacyjny przebieg trasy:  Świnoujście – Piła - Bydgoszcz – Włocławek – Radom – 

Rzeszów – Sanok – Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne 
Adres internetowy:                www.1008.pl 

(  

Już tradycyjnie start do BB-Tour odbywa się z pokładu promu Bielik przy dźwiękach 
wspaniałej Orkiestry Marynarki Wojennej. Maraton odbywa się przy otwartym ruchu kołowym 
na drogach publicznych. Z tego też względu dla podniesienia bezpieczeństwa uczestników 
start odbywa się w 6 osobowych grupach startowych, które wyruszają w drogę co 5 minut. 
Jako lekarz maratonu uczestniczyłem w BB-Tour po raz pierwszy w 2011 roku. Swoje uwagi 
po ówczesnej edycji zamieściłem wówczas na forum oficjalnej strony internetowej maratonu. 
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Główne dolegliwości uczestników BB-Tour 2014 wymagające interwencji lekarskiej:  
  
 1 Zaburzenia żołądkowo – jelitowe.  

  Objawy:          biegunka, wzdęcie brzucha.  

  Przyczyny:      podniecenie przedstartowe, błędy dietetyczne w przyjmowaniu płynów  
                        i pokarmów stałych w okresie przedstartowym. 

  
 2 Bóle w obrębie stawów kolanowych.  

  Przyczyny:      błędy w ustawieniu bloków butów kolarskich, zła pozycja na rowerze.  
                          Błędy w wytrenowaniu. Złe warunki atmosferyczne: zimno, deszcz.   
  
 3 Bóle w obrębie ścięgna Achillesa połączone z jego zaczerwienieniem i 

obrzękiem. 

  Przyczyny:      błędy w ustawieniu bloków butów kolarskich. Zła pozycja na rowerze. 
                       Błędy w procesie treningu. Złe warunki atmosferyczne: zimno, deszcz. 

  
 4 Bóle w obrębie obręczy barkowej i stawów kończyn górnych. 

  Przyczyny:      Zła geometria roweru i błędny dobór ramy roweru, prowadzący do złej 
                       pozycji na rowerze. Błędy w procesie treningu. 

  
 5 Bóle w obrębie kręgosłupa lędźwiowo – piersiowego.  

  Przyczyny:     Zła geometria roweru i błędny dobór ramy roweru prowadzący do złej  
                       pozycji na rowerze. Błędy w procesie treningu. 

  
 6 Uraz części kostnych miednicy i stawu biodrowego spowodowany upadkiem. 

  Przyczyna:      Nieuważna jazda w złych warunkach atmosferycznych ( noc, deszcz,  
                       zimno). Wyczerpanie, niedobór snu. 

  
 7 Utrata przytomności podczas jazdy prowadząca do upadku i urazu głowy.  

  Przyczyna:     przemęczenie, niedobór snu, nieprzestrzeganie reżimu przyjmowania  
                       płynów i pokarmów stałych jak i zły skład zawartości bidonu.  
                       Hipoglikemia i zaburzenia elektrolitowe. 

  
 8 Liczne upadki na drodze podczas jazdy związane z powierzchownymi otarciami 

skóry w okolicach dłoni, łokci, barków, kolan, bioder.  

  Przyczyna:      brak koncentracji podczas jazdy spowodowany zmęczeniem, 
                       niedoborem snu. Nocna jazda, złe warunki atmosferyczne – deszcz 
                       zimno. 
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Tegoroczny BB-T rozgrywany był w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych. 
Towarzyszący kolarzom deszcz, zimno, zła widoczność i potęgujące się w miarę upływu 
czasu, zwłaszcza w 2 i 3 dobie zmęczenie i nasilający się niedobór snu miały z całą 
pewnością duży wpływ na zwiększające się incydenty wymagające interwencji lekarskiej. Nie 
mniej jednak trzeba przyznać, że pomimo ( o 100%) większej ilości zawodników BB-T ilość 
interwencji była o prawie połowę mniejsza niż w roku 2011. Świadczy to o lepszym 
przygotowaniu kondycyjnym i mentalnym zawodników. Duże postępy widać było w doborze 
odzieży i sprzętu, na którym jechali kolarze. Świadczy to o coraz większym doświadczeniu 
wielu kolarzy, zwłaszcza tych, którzy startowali już po raz drugi lub trzeci jak i większej 
wiedzy teoretycznej potrzebnej do startu w takim maratonie. 

W związku z faktem, ze BB-Tour odbywa się przy otwartym ruchu kołowym, w dużej mierze 
na drogach o dużym natężeniu ruchu, w znanych każdemu maratończykowi warunkach 
drogowych, przy różnym stanie technicznym polskich dróg i miernej kulturze jazdy polskich 
kierowców istnieje paląca potrzeba podniesienia bezpieczeństwa startujących w maratonie 
kolarzy. Ten cel można osiągnąć w różny sposób. Wystarczy wziąć przykład z innych 
europejskich ultramaratonów. Potęgujące te trudności szczególnie trudne w tym roku warunki 
atmosferyczne mogą się okazać za 2 lata, a więc w następnej edycji BB-Tour, jeszcze 
gorsze. Natężenie ruchu kołowego na naszych drogach będzie za 2 lata z całą pewnością 
jeszcze większe. Stopień niebezpieczeństwa dla kolarzy i zagrożenia ich zdrowia, a może i 
życia będzie więc nieobliczalnie duży. 
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Należy, więc już dziś poważnie zastanowić się nad tym, czy wzorem innych wielkich 
światowych maratonów ekstremalnych takich jak: Race Across America, Race Around 
Austria, Race Around Ireland, Race Around Slovenia czy Tortour, nie wprowadzić także i u 
nas podobnych zasad startu. Właśnie te zasady bezpieczeństwa, wypracowane tam na 
przestrzeni kilku do kilkudziesięciu lat pozwoliłyby na to, aby BB-Tour stać się mógł dla 
polskich ultrakolarzy maratonem bezpiecznym. Po moich obserwacjach, także podczas jazdy 
samochodem za kolarzami jadącymi pojedynczo lub w małych grupkach o różnych porach 
dnia i nocy, mogę powiedzieć, że do bezpiecznych maratonów BB-Tour nie należy. Jestem 
pełen trwogi, ale też i uznania dla zawodniczek i zawodników jadących w nocy, w deszczu 
wśród nie zawsze respektujących ich obecność na drodze kierowców różnych samochodów. 

Jestem pełen podziwu dla wszystkich kolarzy, za ich hart ducha, twarde dążenie do 
wyznaczonego celu, nie poddawanie się w obliczu trudności na trasie, za ich 
wielomiesięczną pracę w przygotowanie mentalne i fizyczne. Szczególne słowa uznania 
zasługują tu Ci, którzy dojechali do mety na końcu, przed upływem limitu czasu oraz i Ci 
zawodnicy, którzy maratonu tym razem z różnych przyczyn nie ukończyli. Chciałbym, aby 
kształt i formuła rozgrywania zawodów nie była tylko naszym polskim wydaniem, ale 
żebyśmy patrzeli w kierunku innych horyzontów, aby BB-Tour stał się międzynarodowym 
maratonem, który może nawet stać się kwalifikacją do Race Across America. 
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Organizatorom dziękuję za zaufanie i powierzenie mi zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji 
lekarza maratonu oraz za ich trud w przygotowaniu tak trudnego i rozległego w przestrzeni 
ultramaratonu. 
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