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Pomiechówek pełen nagród
To była impreza godna finału. W niedzielę 27 września w Pomiechówku odbył się dziewiąty, ostatni etap
tegorocznego cyklu Poland Bike Marathon. Nad Wkrą ścigało się około 350 osób. Mnóstwo emocji było
też po zawodach podczas finałowej dekoracji. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej we wszystkich
kategoriach wiekowych otrzymali rowery górskie ufundowane przez firmę MBIKE.
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Przepiękna, malownicza trasa wzdłuż Wkry,
kolorowe wesołe miasteczko, moc konkursów z nagrodami – to wszystko cechowało imprezę, która zamykała pierwszy
sezon maratonów dla amatorów, organizowanych przez Grzegorza Wajsa. Finał
Poland Bike w Pomiechówku wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Swój debiut zaliczyła aktualna mistrzyni świata w wioślarstwie Magdalena Fularczyk z Poznania. – Bardzo podobało mi się. Jestem tu
pierwszy raz i żałuję, że nie startowałam
wcześniej – mówiła na mecie nasza nadzieja na olimpijskie złoto w Londynie. –
Fantastyczna, rodzinna atmosfera. Na trasie dałam z siebie wszystko i obiecuję, że
w nowym sezonie zawitam tu wiele razy.
Fularczyk wybrała dystans MINI. Na tej
trasie liczącej 15 km najszybszy okazał
się Karol Stępniak. – Od samego początku było mocne tempo. Nie kalkulowałem
i zaatakowałem, ale o zwycięstwo musiałem walczyć do ostatnich metrów. Bardzo
cieszę się z wygranej, również w klasyfikacji generalnej, bo rywalizacja w Poland
Bike Marathon była niezwykle ciekawa,
a sam cykl znakomicie zorganizowany –
mówił 14-letni zawodnik TS Meran Otwock. Stępniak na finiszu wyprzedził swojego rówieśnika Michała Staniszewskiego
z warszawskiego Rembertowa, a na trzecim miejscu był inny 14-latek Tomasz
Duda z SR Team Wołomin.
Dystans MAX liczył 55 km. Faworytów do zwycięstwa było wielu, ale wszyst-
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ko wyjaśniło się tuż przed metą. Po pasjonującym finiszu triumfował Paweł Baranek. Lider MBIKE Team Marathon minimalnie wyprzedził Mariusza Kowalkowskiego (LKK Ziemia Lubawska) i swojego
kolegę z drużyny Arkadiusza Oleszkiewicza. Minutę później finiszowali czwarty
na mecie Artur Mioduszewski (Legion
Serwis) i na piątym miejscu Sebastian
Gołaszewski (Wertepowiec Łochów).
To nie był koniec emocji. Na specjalnie wytyczonej rundzie odbył się niezwykle widowiskowy pokaz bikejoringu.
Dziesięć duetów: kolarz i pies stworzyło
pasjonujące widowisko, a nad całością
czuwał medalista mistrzostw świata i Europy w bikejoringu Janusz Królikowski.
W nowym sezonie 2010 bikejoring na stałe zagości w Poland Bike Marathon i stanie się jedną z konkurencji cyklu.
Emocje sięgnęły zenitu podczas finałowej dekoracji klasyfikacji generalnej.
Po sześć osób z każdej kategorii wiekowej z obu dystansów MINI i MAX pojawiło się na scenie. Zwycięzcy otrzymali
rowery ufundowane przez firmę MBIKE.

Były też nagrody od DECATHLONU,
kurtki kolarskie, kaski, talony pieniężne,
puchary, statuetki i dyplomy. Mnóstwo
wrażeń dostarczyły również konkursy i losowania. Do uczestników Poland Bike
Marathon trafiły: zestaw mebli RETRO
(wartości 10 tys. zł), kolejny rower górski
od MBIKE, komplety strojów kolarskich
od CUERDO i pakiety z gadżetami kolarskimi od BDC (Banaszek Duda Company
– Rowery Świata). Finał kończy dzieło.
Pierwszy, historyczny rok Poland Bike
Marathon za nami, nowy sezon cyklu już
od kwietnia.
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Wręczenie nagród za dystans MAX
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