Biegiem po Wichrowskich Lasach
17 maja w Wichrowie k. Dobrego Miasta biegacze, głównie z naszego regionu, ruszyli „Biegiem po
Wichrowskich Lasach”. Ta impreza na stałe zagościła już w kalendarzu imprez sportowych naszego
województwa. Można również stwierdzić, że pięknie z roku na rok rozwija się pod względem frekwencji,
wyników sportowych ale też organizacyjnie. W tym roku organizatorzy zadbali by w biegu głównym, w
którym frekwencja wzrosła o 100%, został wprowadzony elektroniczny pomiar czasu. Ułatwił on znacząco
podsumowanie klasyfikacji we wszystkich kategoriach.
Bieg w Wichrowie rozpoczął również rywalizację w cyklu Grand Prix Warmii, na który złożą się: X Bieg
Uliczny w Lidzbarku Warmińskim – 25.05.2014 r. i VI Copernicus Run w Olsztynie, który 1 czerwca
zakończy cykl.
Po raz kolejny w samym sercu Wichrowskich Lasów na Warmii, zawodnicy mieli okazję zmierzyć się ze
swoimi słabościami na urozmaiconej pod względem podłoża i ukształtowania terenu trasą. Pracownicy
nadleśnictwa zadbali, aby uczestnicy zawodów pokonując dwie pięcio &#8211; kilometrowe pętle, mieli
okazję zapoznać się z pięknem i zróżnicowaniem okalających start i metę terenów leśnych. Trasa została
poprowadzona w sposób atrakcyjny również dla kibiców, gdyż zawodnicy w połowie pętli przebiegali koło
linii mety, gdzie do walki zagrzewał ich doping obserwatorów zmagań. To właśnie gorąca zachęta do walki
zmobilizowała zapewne zwycięzcę biegu na 10 km Wojciecha Kopcia z Olsztynka do ustanowienia nowego
rekordu trasy, który aktualnie wynosi 00:32:20. Główny bieg został poprzedzony imprezami
towarzyszącymi dla dzieci i młodzieży oraz marszem nornic &#8211; walking na dystansie ok. 10,5 km z
Dobrego Miasta do Nadleśnictwa Wichrowo.
Organizatorzy: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, Nadleśnictwo Wichrowo, Gimnazjum Publiczne im. Jana
Pawła II w Dobrym Mieście, Stowarzyszenie Przyrodnicze „Zielona Warmia” oraz OSIR w Dobrym Mieście
przy wsparciu sponsorów zapewnili uczestnikom imprezy sprawną organizację i atrakcyjne nagrody. Na
uwagę zasługują pamiątkowe medale, które otrzymali wszyscy zawodnicy, wykonane w Warsztacie Terapii
Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Dobrym Mieście. Zawodnicy mieli zapewnione: zaplecze sanitarne, zabezpieczenie medyczne, doskonale
wytyczone i oznakowane trasy, sprawną organizację zawodów, poczęstunek oraz wiele sympatycznych i
wartościowych nagród.
W imprezie wzięło udział 291 osób, o 105 więcej niż w ubiegłym roku, z tego w biegu na 10 km
wystartowały 147 osoby i co godne zaznaczenia wszystkie go ukończyły.
Oficjalne wyniki biegu na 10 km na stronie: http://www.superczas.pl/wyniki
Do zobaczenia za rok.
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