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ZAWODNICY

Krzysztof Dzikowski #29 „DZIKI”

Urodzony: 09.03.1990 

Miejsce zamieszkania: Szczecin 

Dyscyplina: Gymkhana Motocyklowa / Wyścigi 

Wykształcenie: inżynier mechatroniki 

Praca: konstruktor branży automotive 

Facebook: www.facebook.com/KrzysztofDzikiDzikowski 

Instagram: https://www.instagram.com/dzikowski.krzysiek/

Krzysztof "Dziki" Dzikowski 

Jestem zawodnikiem klasy PRO motorsportu pochodzącego z Japonii – MotoGymkhana. 

Ksywkę „Dziki” otrzymałem dzięki prasie po tym jak w 2013 roku podczas mojego pierwszego

startu zdobyłem z marszu pierwsze miejsce w kategorii amatorów i automatycznie awansowałem do

klasy profesjonalnej (była to pierwsza edycja ogólnopolskich mistrzostw GymkhanaGP). 

Mimo iż od swojego drugiego startu w zawodach rywalizowałem z zawodowcami

z wieloletnim doświadczeniem, zawsze byłem o włos od podium. Byłem uważany za jednego

z najbardziej obiecujących zawodników, którzy będą rywalizować o najwyższe trofea w kolejnych

sezonach. 

Sezon 2014 zaowocował miejscami na podium we wszystkich edycjach GymkhanaGP,

a w tym kilkoma zwycięstwami. Rok 2014 zakończyłem z tytułem Wicemistrza Polski 2014. 

Na pierwszej edycji zawodów Gymkhana GP w sezonie 2015 zwyciężyłem we wszystkich

konkurencjach powtarzając wyczyn z ostatnich zawodów sezonu 2014, a 24 maja 2015 w Holandii

w miejscowości Lelystad, na pierwszych Mistrzostwach Europy w MotoGymkhanie wywalczyłem

drugie miejsce, zostając Wicemistrzem Europy 2015 w tym sporcie. Wygrane oraz miejsca na

podium GymkhanaGP w sezonie 2015 poskutkowały zdobyciem tytułu Mistrza Polski 2015.

W sezonie 2016 zdominowałem trzy pierwsze edycje, na których wygrałem wszystkie

konkurencje. Z trzema zwycięstwami i jednym drugim miejscem zdobyłem swój kolejny tytuł:

Mistrza Polski 2016. Na przedostatnich zawodach ustanowiłem także po raz kolejny nowy rekord

Polski w konkurencji GP8 (28,52 sek.). Podczas drugich Mistrzostw Europy EC MotoGymkhana

w Etten-Leur (Holandia) w bardzo trudnych, zmiennych warunkach zająłem bardzo dobre, piąte

miejsce.

W lipcu 2016 postanowiłem spróbować swoich sił w Wyścigowym Motocyklowym

Pucharze Polski Classic w klasie Youngtimer 500. Na 27 letnim Suzuki GS500. Już w pierwszym



wyścigu zwyciężyłem, a następnie po drugim zwycięstwie na torze w Poznaniu, pomimo startu

jedynie w dwóch rundach zdobyłem trzecie miejsce sezonu w WMMP Classic.

W sezonie 2017 zdominowałem wszystkie rundy GymkhanaGP, zdobywając komplet

punktów i przypieczętowałem tym trzeci po rząd tytuł Mistrza Polski roku 2017. Warto

zaznaczyć, iż taka sytuacja nie zdarzyła się jeszcze nigdy w polskiej MotoGymkhanie.

Po własnoręcznym przygotowaniu Kawasaki ZXR 400 do wyścigów, stanąłem w szranki

z zawodnikami WMMP Classic, aby zwyciężyć w trzech z pięciu rund (jedna absencja ze względu

na udział w Mistrzostwach Europy w MotoGymkhanie). Pomimo poważnej awarii motocykla

w jednym z wyścigów, z dużą przewagą punktową wywalczyłem tytuł Zdobywcy Pucharu Polski

w klasie Youngtimer 500.

Jestem aktywnym wolontariuszem MotoFUNdacji oraz członkiem Stowarzyszenia MotoGymkhana

Szczecin przy organizacji zawodów GymkhanaGP oraz instruktorem wolnych treningów techniki

jazdy oraz MotoGymkhany.


