Biegi: Kazimierz Dolny, Konstancin oraz Skierniewice - zapowied�
Wpisany przez Jaro
czwartek, 05 maja 2016 09:36
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src="images/stories/Blog/2016/dema2.jpg" />Mam wra�enie, �e <a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=354:i-bieg-konstanciski-relacja&catid=8:
blog-biegacza&Itemid=19" target="_blank">I Bieg Konstanci�ki </a>by� mo�e z miesi�c temu
a min�� prawie rok. By�em mocno zaanga�owany w jego organizacj�a Kinga by�a
Dyrektorem tego wydarzenia z czego jeste�my bardzo dumni. Od tego czasu wiele
si�zmieni�o w Naszym �yciu ale chyba te zawody na zawsze zostan� w naszym kalendarzu.
Co prawda Kinga ju� nie pracuje w <strong>DEM`a</strong> ale zostawi�a organizacj�<a
href="http://www.biegkonstancin.pl/" target="_blank">Biegu</a> w bardzo dobrych r�ach wi�
wierz� �e w tym roku impreza ta b�zie sta�a na r�nie wysokim poziomie. Opinie uczestnik�
by�y bardzo pozytywne wi� jest pow� do rado�ci i wysoko postawiona poprzeczka. Tym
razem na 10km p�l�po uroczych uliczkach Konstancina wybierzemy si�pod koniec
<strong>czerwca</strong> a dok�adnie <strong>25</strong>. Bieg jest ku pami�i Piotra
Nurowskiego wi� mamy szans�spotka�wielu olimpijczyk� oraz ludzi zwi�zanych ze sportem
(m.in. Mariana Woronina, Jacka Wszo�� Andrzeja Suprona). W ubieg�ym roku dosta�em
medal od wybitnego skoczka wzwy�, kto b�zie w tym roku? :) Dla Nas powr� do tego
podwarszawskiego miasteczka b�zie mocno sentymentalny a dla Was szansa na bieg w fajnej
atmosferze w ciekawym miejscu. Start w Parku Zdrojowym.</p> <p>Wcze�niej w kalendarzu
pojawi� si�bieg <a href="http://www.biegkazimierzdolny.pl/" target="_blank">im. Jana Paw�a
II w Kazimierzu Dolnym</a>. Ta popularna miejscowo��le��ca nad Wis�� przyci�ga t�umy
turyst� i rzesze artyst�. Swego czasu lubi�em pojecha�tam na weekend, pospacerowa�po
uliczkach, wej��na ruiny zamku. Warto tym razem wybra�si�tam <strong>15 maja</strong>
na Bieg Kazimierski. Trasa ma mie�10km i prowadzi�okolicznymi w�wozami przez co nie
b�zie nale�a�a do naj�atwiejszych i to lubi�:) Bieg b�zie pilotowa� znany wokalista i
mieszkaniec Kazimierza - Krzystof Cugowski. Same zawody zapowiadaj� si�ciekawie i ju�
si�nie mog�doczeka�startu bo z ch�i� odwiedz�to urokliwe miasteczko.</p> <p>Na
zako�zenie wakacji (<strong>28 sierpnia</strong>) przygotowano Nam trzeci bieg - <a
href="http://biegskierniewice.pl/" target="_blank">Skierniewicki</a>. Zawody upami�niaj�
posta�wybitnego trenera olimpijczyk� Edmunda Jaworskiego. Trasa ma tradycyjnie 10km i
prowadzi p�askimi uliczkami miasteczka. By�em tam w ubieg�ym roku i biega�em Parkruna.
Niestety nie mia�em czasu aby pozwiedza�wi� teraz b�zie okazja. Do Skierniewic z
Warszawy prowadzi autostrada wi� w nieca�� godzink�mo�na by�ju� na miejscu.</p>
<p>Na wszystkie biegi obowi�zuje wpisowe w okolicach <strong>50 PLN</strong>. I teraz
najlepsy smaczek. Ka�dy kto we�mie udzia� w 3 powy�szych biegach uczestniczy w
klasyfikacji generalnej! Przewidziane s� dodatkowe nagrody dla najlepszych. Warto wi�
wybra�si�do tych trzech miejscowo�ci i powalczy� Nie ukrywamy, �e z organizatorami trzech
powy�szych imprez ��czy Nas przyja��i wiemy ile serca wk�adaj� w to aby zawody sta�y
na jak najwy�szym poziomie - tak sportowym jak i organizacyjnym. My z przyjemno�ci�
odwiedzimy te trzy ciekawe miejsca i Wam polecamy udzia�. Do zobaczenia na trasie!</p>
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