Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Branży Paszowo Zbożowej ,
Drodzy Biegacze,

Grodzisk Wlkp. 09.06.2019

VI edycja Mistrzostw Polski w Półmaratonie Branży Paszowo-Zbożowej za nami. 09 czerwca miasto
Grodzisk Wielkopolski po raz kolejny było gospodarzem Półmaratonu Słowaka w ramach której to
imprezy organizujemy naszą branżową klasyfikację. Na dystansie ponad 21 km w gronie ponad 3.100
biegaczy znalazło się 52 biegaczek i biegaczy z naszej branży. Spośród nich zawody ukończyło 42
osoby. Pogoda tradycyjnie dopisała. Wyśrubowane rekordy sprzed roku zostały znacząco pobite a
zwycięzca naszej klasyfikacji zajął bardzo wysokie 5 miejsce w całej imprezie ! Zawsze podkreślamy,
że nie o rekordy tu chodzi ale aktywną formę spędzania wolnego czasu tym niemniej wysoki poziom
świadczy o tym, że pracownicy naszej branży należą do osób wysportowanych. Jak zwykle dopisali
kibice i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że takiego dopingu, atmosfery i atrakcji w strefie
kibica nie ma nigdzie w Polsce a może i w Europie. Tymi zawodami żyje całe miasto. Oprócz pakietu
głównego nasi branżowi sponsorzy zadbali o dodatkowy wkład, który przyda się każdemu biegaczowi.
W kategorii mężczyzn puchary odebrali a tytuł Mistrza Polski 2019 otrzymał :
1. Belgrau Szymon – Piekarnia Leks, z czasem : 1 h 13 min 35 sek !!!
2. Brylewski Mateusz – Agrifirm , 1.21.59
3. Naglacki Grzegorz – Bulk Terminal , 1.24.08
W kategorii Kobiet puchary odebrały a tytuł Mistrzyni Polski 2019 otrzymała :
1. Borkowska Bożena – Sulma , z czasem 1 h 45 min 34 sek
2. Mroczek Marta - ADM , 1.47.47
3. Kocik Marta – Piekarnia Ma Trans , 1.53.12
Nagrodę specjalną w postaci profesjonalnego plecaka turystycznego ufundowanego przez Komplet
Polska otrzymał Nowak Paweł z Piekarni Gwóźdź
Wszystkim Zwycięzcom i Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych startów w dalszej
części sezonu. Dziękujemy Wam szczególnie za klimat jaki tworzycie podczas tej imprezy.
Dziękujemy Organizacjom Branżowym , które udzieliły patronatu naszym Mistrzostwom i oczywiście
Sponsorom bez których impreza nie mogłaby się odbyć.
Na koniec dołączam kilka zdjęć z ceremonii dekoracji oraz z naszego branżowego namiotu.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego – Przemysław Specjalski
PATRONAT :

Izba Zbożowo- Paszowa
SPONSORZY :

Stow. Młynarzy RP

Stow. Rzemieślników Piekarstwa RP

