Dyscyplina: Lekkoatletyka

Osiągnięcia Zawodnika:
Najlepiej czuje się w biegach płotkarskich i sprinterskich
Półfinalista Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016)
4 miejsce na Mistrzostwach Europy w Amsterdamie i Berlinie (2016,2018)
Brązowy medalista Uniwersjady w biegu na 110 metrów przez płotki (2017)
Półfinalista halowych mistrzostw Europy w biegu na 60 metrów przez płotki (2015)
Złoty medalista mistrzostw Polski seniorów w biegu na 110 metrów przez płotki (2016, 2017,2018)
Srebrny medalista mistrzostw Polski biegu przez płotki i w sztafecie (2015)
Pięciokrotny brązowy medalista w biegach (2011, 2012, 2013, 2014)
Złoty medalista halowych mistrzostw kraju na 60 metrów przez płotki (2017,2018)

Rekordy Życiowe:
Bieg na 110 metrów przez płotki– 13,28 (2017) – 3. Wynik w historii polskiej lekkoatletyki
Bieg na 60 metrów przez płotki (hala) –7,65 (2017)

Kilka słów o Zawodniku:
Urodzony w Warszawie. Studiuje Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Sport w jego domu był obecny
odkąd pamięta. Wszystko za sprawą ojca, także sportowca, piłkarza Dariusza Czykiera i mamy koszykarki – Elżbiety Stankiewicz,
zawodniczki Włókniarza Białystok i Polonii Warszawa. Sam przyznaje, że przygodę ze sportem zawodowym rozpoczął dość późno, bo
dopiero w pierwszej klasie liceum. Jednak zaledwie po pół roku treningów wystartował w mistrzostwach Polski Juniorów. Początki
kariery były przeplatane sukcesami i porażkami. Po raz pierwszy na podium krajowego czempionatu stanął w 2010 roku wraz z klubową
sztafetą 4x100m, a pierwszy indywidualny sukces przyszedł w 2011 roku, gdzie podczas HMPJ zdobył brązowy medal w biegu na 60
metrów przez płotki. Pomimo licznych sukcesów na arenie krajowej, wciąż brakowało możliwości reprezentowania kraju na zawodach
międzynardowych. W 2011 roku do minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów zabrakło mu 0.01s, a w 2013 roku kontuzja uniemożliwiła
mu start na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Wraz z wejściem w okres seniora nastąpił wystrzał formy i Czykier już na stałe
zapisał się w rywalizacji z Europejską i Światową czołówką. Ciągle jeszcze jest zawodnikiem, który goni swoje marzenia takie jak:
Rekord Polski na 110m przez płotki (obecny rekord to 13.26, a rekord Życiowy Damiana to 13.28) oraz medal Igrzysk Olimpijskich
(najbliższa szansa w 2020 w Tokyo). W przerwie od treningów oraz nauki do egzaminów na uczelni, znajduje czas na rywalizację z
przeciwnikami, jednak nie na bieżni a przed komputerem. Jego ulubione tytuły to: Fortnite, League of Legends oraz Counter Strike. W
przyszłości po zakończeniu kariery sportowej planuje rozwijać się w swojej ulubionej dziedzinie naukowej jaką jest Inżynieria
Komunikacyjna.

