Maks swoją przygodę z motocrossem rozpoczął jesienią 2014r. Swój pierwszy
motor kupił za swoje pieniądze, które wyciągnął ze skarbonki. (1000 zł).
Maksymilian zaczął trenować pod okiem trenera P. Piotra Króla ze szkółki
Motocross Cobra Academy. Treningi na dobre zaczęły się od kwietnia 2015r.
W maju już konieczna była zmiana motoru na bardziej profesjonalny.
Przez cały 2015 rok Maks trenował na różnych torach w całym województwie
pomorskim. Jest to bardzo trudna sztuka prowadzenia motoru. Wymaga od
zawodnika dobrej kondycji, dużej koncentracji i skupienia. W brew ogólnej opinii
ludzi, którzy nie mają wiedzy na ten temat myślą, że to niebezpieczny i kontuzyjny
sport. Nic bardziej mylnego. Maks od początku trenowania nie miał żadnej kontuzji
ani inni zawodnicy, którzy trenują z Maksem. Dzieje się tak dlatego, że trenują pod
okiem profesjonalnego trenera, który przygotowuje tor pod ich motory. Zawodnicy
są zabezpieczeni od stóp do głowy. Upadki są wtedy im nie straszne.
Jesienią 2015 trener zdecydował aby Maks ubiegał się o licencję Holenderską.
Niestety w Polsce nie ma klasy MX 50CC. Najniższa klasa to MX 65CC.Aby
startować w zawodach w klasie MX50CC trzeba jeździć do Holandii lub Czech.
Maks zdobył licencje z czego byliśmy bardzo dumni.
19.03.2016 Maks pojechał w Holandii do miejscowości Oldenbroek na swoje
pierwsze zawody! Na 18 zawodników Max zajął bardzo dobre 11 miejsce. Trzeba
wspomnieć, że w Holandii jest bardzo wysoki poziom.
Na szczęście w naszym kraju ktoś pomyślał o najmłodszych. Międzynarodowe
Mistrzostwa Lubelszczyzny (MML) zrobili klasę Mini. I w tym roku Maks
startował już dwie rundy. 03.04.2016 w Karolinie, gdzie zajął IV miejsce, oraz
03.05.2016 Cegelnia Wierzchowina zajął VI pozycję. Rywalizował i koleguje się
z zawodnikami z Białorusi i Ukrainy.
10.04.2016 Maksymilian startował w Mistrzostwach Strefy Zachodniej
w Obornikach w klasie MX 65CC.Na 23 zawodników zajął 13 pozycję. Podszedł
też do egzaminu i zdał na krajową licencje B. Co roku też Trener Piotr Król
organizuje zawody Master Kids. Pierwsza z czterech rund odbyła się 08.05.2016r
na torze w Maćkach. Maks zajął IV miejsce.
W najbliższej przyszłości czekają nas zawody:
- 05.06.2016 Master Kids Gdańsk Maćki
- 12.06.2016 Międzynarodowe Mistrzostwa Lubelszczyzny (MML).
- 18.06.2016 Krajowe Mistrzostwa Holandii w Oirschot.
- 14.07.2016 Master Kids w Verdun we Francji.

