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„Mały KRIS” w Open Moto3

Krzysztof „Mały KRIS” Borys #39

Jestem zawodnikiem klasy PRO motorsportu pochodzącego z Japonii – MotoGymkhana.

Posiadam ksywkę „Mały KRIS”, ponieważ byłem i wciąż jestem najmłodszym zawodnikiem

MotoGymkhany w całej jej historii. Motoryzacja to moja pasja, którą mogę rozwijać dzięki

zaangażowaniu mojego taty. Od wielu lat jest instruktorem techniki jazdy oraz moim pierwszym

trenerem. Pod jego surowym okiem mam możliwość rozwijać swoje umiejętności. W wieku 5 lat

pierwszy raz jeździłem na mini crossie. W wieku 13 lat przesiadłem się na Hondę CBF 250

i trenowałem na niej do zawodów Gymkhany. Rok później zdecydowałem się jeździć na Suzuki GS

500 i wystartowałem w swoich pierwszych profesjonalnych zawodach.

Celem sezonu 2015 była nauka. Na pierwszych zawodach w Szczecinie zająłem 28 miejsce,

które pokazało na jakim etapie rozwoju w tej dyscyplinie  jestem. Podczas każdej następnej edycji

zawodów zajmowałem coraz wyższe pozycje. Sezon 2015 zakończyłem na 5 miejscu klasy amator.

Rok 2016 był sezonem wielu przygód związanych z awariami motocykla GS 500. Udało mi

się wystartować na dwóch rundach, gdzie zająłem 4 miejsce, a następnie zdobyłem 2 miejsce, co

pozwoliło mi na awans do klasy PRO. Między rundami intensywnie trenowałem, aby podnosić

swoje umiejętności. Po sezonie został zakupiony nowy motocykl, profesjonalnie przygotowana

Honda CBR 600.

Podczas pierwszej rundy sezonu 2017 i w debiutanckim starcie w klasie PRO zająłem

2 miejsce przegrywając o ułamki sekundy z „Dzikim”. Podczas każdej następnej rundy o tym, kto

stawał na najwyższym stopniu podium, decydowały setne sekundy. Zacięta rywalizacja i walka do

samego końca pozwoliła mi zdobyć tytuł II Wicemistrza Polski MotoGymkhany 2017.

Równolegle ze startami w MotoGymkhanie ścigałem się w Pucharze Polski Open Moto3.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na polskich jak i również europejskich torach wyścigowych,



zostałem zauważony i zaproszony do startowania w profesjonalnym wyścigowym zespole AIM

Racing Team.

Już w pierwszym startcie zająłem bardzo dobre 5 miejsce. Podczas następnej rundy

odbywającej się na torze w Pszczółkach, startując w deszczu, zająłem 3 miejsce. Cały zespół

zauważył, że mam spore szanse walczyć o podium w klasyfikacji generalnej. Na każdej następnej

rundzie stawałem na podium. Sezon wyścigowy zakończyłem zdobywając III miejsce w Pucharze

Polski Open Moto3.


