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XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich
„RYNEK KAPITAŁOWY WOBEC PRZEMIAN GOSPODARCZYCH
XXI WIEKU I WYZWAŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

SPOTKANIE
KOLARSKIE!
WYDARZENIE INTEGRACYJNO-SPORTOWE
w ramach XXII Konferencji IDM
15 maja br., godz.:16.00 – 18.00,
parking Hotel Bukovina – Bukowina Tatrzańska

Zapraszamy początkujących, zaawansowanych i zawodowych kolarzy na spotkanie
kolarskie z Andrzejem Sypytkowskim, wybitnym sportowcem, czołowym polskim
kolarzem szosowym.

W spotkaniu uczestniczyć mogą wszyscy, na każdym poziomie zaawansowania.
Do dyspozycji gości konferencji przygotowano 50 rowerów testowych – wyczynowe
rowery szosowe, turystyczne rowery górskie oraz rowery trekkingowe najlepszych marek.
Uczestnicy skorzystają z praktycznych porad Mistrza i w kilku grupach udadzą
się na jazdę testową na specjalnie wyznaczonej trasie. Ci najbardziej zaawansowani
pokonają pętlę 40 km z Andrzejem Sypytkowskim. Pozostali przejadą trasę
widokową na Bukowinie.

ZAPISY:

www.konferencja.idm.com.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska
15 –18 maja 2022 roku

Andrzej Sypytkowski
Wybitny polski zawodnik kolarski, od 1994 r.
jeździł w zawodowych grupach kolarskich
Kelme (1994), Rotan Spiessens (1995), Mróz
(1996–1999).

Jego największym sukcesem sportowym było zdobycie srebrnego medalu podczas igrzysk olimpijskich
w Seulu w wyścigu drużynowym na 100 km (razem z Joachimem Halupczokiem, Zenonem Jaskułą
i Markiem Leśniewskim). Polacy powtórzyli ten wynik na mistrzostwach świata w Chambéry rok później
w tym samym składzie.
Andrzej Sypytkowski startował także na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie w 1992, gdzie zarówno
w wyścigu indywidualnym, jak i drużynowym zajął 6. miejsce. W mistrzostwach świata amatorów
wystąpił łącznie czterokrotnie oraz trzykrotnie w kategorii zawodowców w wyścigu indywidualnym
(MŚ w Agrigento (1994) , MŚ w San Sebastián (1997) – oraz MŚ w Valkenburgu (1998).
W 1985 zdobył mistrzostwo Polski w wyścigu ze startu wspólnego. Ponadto zdobywał w mistrzostwach
Polski czterokrotnie srebrny medal (1989 – wyścig drużynowy na 100 km w barwach Krupińskiego
Suszec, 1991 – w jeździe parami (z Robertem Czopkiem), 1992 – w szosowym wyścigu indywidualnym,
1998 – w jeździe parami) i ośmiokrotnie brązowy (1988 – w wyścigu indywidualnym, 1989 – w wyścigu
górskim i w jeździe parami (z Cezarym Zamaną), 1991 – w jeździe indywidualnej na czas i wyścigu górskim,
1993 – w wyścigu górskim, 1998 – w jeździe indywidualnej na czas, 1999 – w wyścigu indywidualnym).
Dziewięciokrotnie brał udział w Tour de Pologne, wygrywając w 1986 I klasyfikację górską a także trzykrotnie, w Wyścigu Pokoju) oraz w Tour of Japan (1999) i Giro d’Italia.
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