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Pobiegli na 100-lecie Otwocka

  

  

Niedzielny poranek 06 listopada mógł zasiać ziarno niepokoju w sercach ponad 700 miłośników
biegania, którzy postanowili stanąć na starcie biegu mającego upamiętnić 100-lecia uzyskania
praw miejskich przez nasze miasto. Intensywne opady deszczu nie złamały jednak ducha
sportu i punktualnie o godzinie 12:00 bieżnię Otwockiego Klubu Sportowego wypełnił kolorowy
tłum. Tym razem rywalizacja i osiągnięte czasy nie były jednak najważniejsze. Dla większości
uczestników najważniejsze było celebrowanie stulecia naszego pięknego miasta oraz chęć
dołączenia do akcji #DrużynaBłażeja.
Imprezę pod nazwą „Bieg 100-lecia miasta Otwocka” zorganizował TKKF Apollo we współpracy
z UM Otwock. Główną pozycją sportowych zmagań był bieg na dystansie 10 km. Wcześniej
swoje możliwości mogli sprawdzić najmłodsi uczestnicy imprezy w kategoriach: Szkrab, Krasnal
oraz Smyk. W pierwszych dwóch, dzieci startowały na dystansach: 50 i 100 metrów. Było to dla
nich wyzwanie i okazja do poznania smaku zwycięstwa jak również goryczy przegranej.
Organizator stanął na wysokości zadania i wynagrodził wszystkie pociechy pamiątkowym
medalem oraz dyplomem uczestnictwa. 
O godz. 10:30 wystartowały dzieci i młodzież w kategoriach szkół podstawowych i
gimnazjalnych na dystansie 1916 metrów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii biegowych
otrzymali z rąk Prezesa TKKF Ryszarda Myśliwskiego pamiątkowe statuetki.
Tuż przed biegiem głównym na bieżnię stadionu OKS wybiegła #Drużyna Błażeja Wszyscy,
którzy wspierają i solidaryzują się z 14-letnim Błażejem Cymermanem, który kilkanaście dni
temu uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Wraz z innymi uczestnikami imprezy przebiegli rundę
honorową, wspierając tym samym działania na rzecz dalszej rehabilitacji i szybkiego powrotu
Błażeja do sprawności ruchowej. „Biegniemy dla Drużyny Błażeja” stało się hasłem przewodnim
całej imprezy.
O godz. 12:00 na starcie stanęło 436 biegaczy. Deszczowa aura na szczęście odstraszyła
jedynie niewielką część pasjonatów biegania. Warunki na trasie były trudne, początek
tradycyjnie przebiegał ulicami Otwocka, głównie ul. Andriollego. Następnie trasa prowadziła
przez przepiękne lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. Duża
wilgotność powietrza oraz występujące w niektórych miejscach błoto utrudniało bieg ale
doskonałą rekompensatą były widoki. Baza Torfy to świetnie miejsce do uprawiania biegów
przełajowych czy jazdy na rowerze. Kto nie miał jeszcze okazji, koniecznie musi spróbować.
Wszyscy uczestnicy biegów 100-lecia otrzymali piękne, pamiątkowe medale, koszulki z logo
stulecia Otwocka oraz ciepły posiłek z grilla i gorącą herbatę. Zwycięzcy biegu głównego w
kategorii open otrzymali dodatkowo trofea ze szkła oraz nagrody finansowe. Byliśmy świadkami
pięknego gestu, kiedy zdobywczyni I miejsca w kategorii kobiet - Ewa Jagielska, mieszkanka
Otwocka - przekazała swoją nagrodę finansową na rzecz Błażeja. Brawo pani Ewo! Siłę, piękno
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i uniwersalność biegania pokazuje również ogromna (61 lat) rozbieżność wieku pomiędzy
najmłodszym i najstarszym uczestnikiem biegu. Zostali nimi Krzysztof Gałach (15l.) oraz
Tomasz Hołowacz (76l.).
Oprócz biegów, na terenie stadionu OKS „Start” odbywały się również imprezy towarzyszące.
W strefie akcji #DrużynaBłażeja można było nabyć koszulki, kubeczki i inne gadżety wspierając
tym samym finansowo rehabilitację chłopca oraz zakup specjalistycznych protez. Swoje
stanowisko miał również sponsor imprezy, Operator Gazociągów  Przesyłowych - Gaz System,
w którym dzieci, młodzież i dorośli mogli wygrać wygrać drobne upominki, biorąc udział w
licznych konkursach i  quizach. Sponsor ufundował również nagrody rzeczowe dla wszystkich
zwycięzców poszczególnych kategorii we wszystkich biegach stulecia. W namiocie doraźnej
pomocy fizjoterapeutycznej można było poddać się specjalistycznym masażom zarówno przed
jak i po biegach.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do zabawy i
wspólnego, sportowego świętowania 100-lecia miasta oraz gorąco dopingowali sportowców na
trasie biegu.

Współorganizator: Mazowiecki TKKF
Sponsor: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System

  

Materiał zdjęciowy

  

Materiał zdjęciowy

  

Materiał zdjęciowy

  

  

Klasyfikacja końcowa Biegu 100-Lecia:
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https://www.facebook.com/Bieg-100-lecia-Otwocka-837232079746017/photos/?tab=album&album_id=837233983079160&pnref=story
https://www.facebook.com/pg/TelVidJerzyZaczek/photos/?tab=album&album_id=1020112398115070
https://www.facebook.com/tubaotwocka/photos/?tab=album&album_id=1141451982608223


BIEG 100-LECIA MIASTA OTWOCKA

Wpisany przez Grazyna
piątek, 08 lipca 2016 11:07 - Poprawiony czwartek, 10 listopada 2016 13:30

Wyniki OPEN

  

Wyniki OPEN K/M

  

Wyniki OPEN WETERANI

  

Wyniki Bieg Dzieci

  

  Wspiera Nas
  

  

  

  

  

Klasyfikacja końcowa XI Integracyjnego Biegu Ulicznego z podziałem na kategorie
biegowe i open
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http://chronotex.pl/wp-content/uploads/Wyniki-OPEN-10.pdf
http://chronotex.pl/wp-content/uploads/Wyniki-OPEN-K.M-6.pdf
http://chronotex.pl/wp-content/uploads/Wyniki-Weterani-65.pdf
http://chronotex.pl/wp-content/uploads/Wyniki-Biegi-Dzieci.pdf
http://www.gaz-system.pl/
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Klasyfikacja z podziałem na kategorie biegowe

  

Klasyfikacja biegowa open
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