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Jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do biegu nikomu, kto choć raz brał udział w
zawodach, tłumaczyć chyba nie trzeba. I właśnie z myślą o osobach, które w tym roku chcą
wystartować w Biegu Piekarczyka, MOSiR i SKS EL-Aktywni proponują wspólne treningi
przygotowawcze.
Na liście startowej Biegu Piekarczyka jest już prawie 700 osób. Internetowe zapisy na stronie
biegpiekarczyka.pl trwają do 24 maja. Został więc jeszcze tydzień, by zarówno zapisać się na
największy bieg w naszym mieście, jak i odpowiednio się do niego przygotować.
– Wszystkich, którzy się już zapisali i tych, którzy się jeszcze wahają, zapraszamy na wspólne
treningi przed Biegiem Piekarczyka – mówi Łukasz Piśkiewicz, prezes SKS EL Aktywni. –
Treningi pod okiem doświadczonych elbląskich biegaczy będą się odbywać w poniedziałki,
środy i piątki o godz. 18.30 aż do czerwcowych zawodów. Zbiórka jest na polanie w Bażantarni.
To jest kontynuacja akcji „Piątka dla każdego”, którą organizujemy od kilku lat.
Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku w Biegu Piekarczyka pobiegnie czworo
pacemakerów. Są to osoby nadające tempo podczas zawodów, które biegną w taki sposób, aby
osiągnąć określony czas na mecie.
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– W Piekarczyku jako pacemakerzy pobiegną: Wojciech Bartnicki, Tadeusz Sznaza, Anetta
Bartnicka i Jakub Jabłoński. Będą oni prowadzili biegaczy na metę tak, aby osiągnąć czas 50,
55, 60 i 70 minut. Pobiegną w jaskrawo pomarańczowych, oznakowanych koszulkach. Będą
mieli widoczny z daleka balon z oznaczeniem docelowego czasu – informuje Natalia Szrama z
elbląskiego MOSiRu.
Przypomnijmy, że XI Elbląski Bieg Piekarczyka odbędzie się 2 czerwca. Start biegu głównego
na dystansie 10 km o godz. 11. Wcześniej odbędą się Mini Biegi Piekarczyka dla dzieci,
podzielone według kategorii wiekowych. Zachęcamy również do zapisów drużyn złożonych z
osób reprezentujących głównie firmy, instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia sportowe.
Organizatorami XI Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka są: Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Urząd Miejski w Elblągu. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold
Wróblewski – Prezydent Elbląga. Głównym sponsorem Biegu Piekarczyka jest GE Power, a
sponsorami strategicznymi są: FLSmidth Maag Gear oraz Salon Łazienkowy Awangarda.
Tekst i fot. MOSiR
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