Hubal: Grzegorz Stępniak wygrywa w Opocznie
Sobotni etap Wyścigu Szlakiem Walk Mjr Hubala zakończył się zwycięstwem Grzegorza Stępniaka z grupy Wibatech 7R Fuji. Koszulkę lidera klasyfikacji generalnej utrzymał Maciej Paterski z CCC Sprandi Polkowice.
Sobotni, 176-kilometrowy etap z Poświętnego zapowiadał się na typowy dzień dla sprinterów. Do
rozegrania było 7 rund - 2 duże i 5 małych. Trasa nie nastręczała poważniejszych trudności, ale
całkiem płaska też nie była. Poświętne przywitało kolarzy pełnym słońcem, które towarzyszyło im
przez cały dzień. Meta zaplanowana została w Opocznie, przez które peleton przemykał w ciągu
etapu kilkukrotnie.
Niewielkie różnice czasowe dzielące zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej zapowiadać mogły niespokojną, pełną ataków rywalizację, jednak sytuacja na trasie ułożyła się zgoła inaczej. Po
kilkunastu kilometrach na prowadzenie wysunęli się Wojciech Pszczolarski (SKC Tufo Prostejov),
Oleksandr Prevar (Kolss Cycling Team) i Yauheni Karoliok (Minsk Cycling Team), do których następnie doskoczyli Josef Cerny (Reprezentacja Czech), Michał Podlaski (Voster Uniwheels) i Malte
Jurs (LKT Team Brandenburg).
Sześcioosobowa grupka uzyskała około 3 minut przewagi i spokojnie kontynuowała jazdę, podczas
gdy w peletonie pierwsze miejsca zajmowali kolarze grupy CCC Sprandi Polkowice.
Przez długie kilometry sytuacja na trasie nie ulegała zmianom, jednak gdy przewaga ucieczki spadła do 2 minut na atak z czuba zdecydował się Cerny, szybko nadrabiając minutę nad rywalami.
Pozostała piątka także się podzieliła - za Czechem kręcił Podlaski z Karoliokiem, a powiększająca
swoją stratę trójka nieuchronnie ściągana była przez peleton. Do mety pozostawał 50 kilometrów.
Na 130. kilometrze peleton prowadzony przez Team Hurom i Wibatech 7R Fuji złapał Pszczolarskiego, Prevera i Jursa. Uciekający samotnie Cerny wciął miał 1’40 przewagi nad Podlaskim i Karoliokiem oraz 2’15 nad grupą zasadniczą.
Etap do Opoczna wieńczyło pięć niespełna 5-kilometrowych rund. Gdy wyścig wjechał na pierwszą z nich nie było już śladu po ucieczce. Wysokie tempo jazdy śrubowane m.in. przez kolarzy
ONE Pro Cycling uniemożliwiło podjęcie jakiejkolwiek próby odjazdu. Naciągnięty peleton podążał w stronę mety, gdzie etapowego zwycięzcę wyłoniła sprinterska rozgrywka.
Jako pierwszy metę 4. etapu przekroczył Grzegorz Stępniak (Wibatech 7R Fuji), pokonując w rywalizacji Kamila Zielińskiego (Domin Sport) i Eryka Latonia (Team Hurom).
Choć lider klasyfikacji generalnej Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice) ukończył sobotnią odsłonę zmagań w Wyścigu Hubala w grupie zasadniczej, jego przewaga względem Zielińskiego zmniejszyła się. Zawodnik Domin Sport, finiszując na drugim miejscu i zdobywając tym samym bonifikatę czasową, odrobił 6 z 12 sekund.
- Przez większość dnia na czele utrzymywała się sześcioosobowa ucieczka, ale widzieliśmy, że
CCC nie jest zainteresowane skasowaniem jej, więc wyszliśmy na czoło grupy razem z kolarzami
z Huromu - opowiadał na mecie etapowy zwycięzca, Grzegorz Stępniak. - Udało nam się złapać
Cernego tuż przed wjazdem na rundy w Opocznie. Sama końcówka była typowo sprinterska, no i
to mnie udało się najszybciej przekroczyć metę.

Wyścig Szlakiem Walk Mjr Hubala 2017 - 4. etap: Poświętne - Opoczno, 176km:
Zwycięzca etapu: Grzegorz Stępniak (Wibatech 7R Fuji)
Lider klasyfikacji generalnej Atlas: Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice)
Lider klasyfikacji górskiej Dmtex: Vitaliy Buts (Kolss Cycling Team)
Lider klasyfikacji punktowej Ptak Warsaw Expo: Kamil Zieliński (Domin Sport)
Lider klasyfikacji młodzieżowej: Piotr Brożyna (CCC Sprandi Polkowice)

