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CHOSZCZNO. W najbliższą sobotę (1 września) nasze miasto będzie kolarską
stolicą Polski. Pod drogach gminy, powiatu i regionu, na dystansie 96,
152 i 248 kilometrów ścigać się będą uczestnicy 7. Choszczeńskiego
Maratonu Rowerowego &bdquo;Pętla Drawska&rdquo;.

W ubiegłym roku, w kategorii open mężczyzn triumfował mistrz świata w ultramaratonie SIMON RUFF ze
Szwajcarii, a tuż za nim finiszował choszcznianin ZDZISŁAW KALINOWSKI. Tu przypomnijmy, że wówczas
ten zasłynął z próby bicia rekordu Guinnesa w samotnej 24-godzinnej jeździe na rowerze. Wówczas, bez
z siadania z roweru przejechał 756 km, ale kilka dni później jego wynik został pobity w próbie podjętej na
torze kolarskim. Wiemy już, że w sobotę rewanżu nie będzie, ponieważ szwajcarski zawodnik wybrał inną
imprezę, ale za to dużo emocji zapowiadają panie: ubiegłoroczna triumfatorka MARZENA SZYMAŃSKA z
Wierzenicy i druga na mecie BEATA TULIMOWSKA z Włocławka.

Organizatorzy nie obawiają się o frekwencję. &ndash; Nasz maraton ma już swoją markę i po
nazwiskach, które widzę na liście zgłoszeń dochodzę do wniosku, że wracają do nas ci, którzy już
startowali jak również zapisują się debiutanci, i to z całej Polski. Przygotowaliśmy dla nich trzy
malownicze trasy. Najkrótsza liczy 96, średnia 152 i najdłuższa 248 km &ndash; JERZY GUMULIŃSKI
komandor wyścigu podkreśla, że w choszczeńskiej imprezie startować można w kategorii szosowej i MTB,
w sześciu grupach wiekowych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Dodaje, że zgłoszenia do startu
przyjmowane będą do soboty włącznie, ale tylko ci zawodnicy, którzy zapiszą się przez internet będą
mieli zapewniony tzw. pakiet startowy składający się z upominków i pamiątek z 7. Choszczeńskiego
Maratonu Rowerowego.

Wszyscy, którzy chcą aktywnie spędzić pierwszą sobotę września i
wystartować w tej imprezie mogą zapisać się poprzez stronę
www.voyager.choszczno.pl. Na wspomnianej stronie można znaleźć też
szczegółowe informacje na temat maratonu, w tym także regulamin oraz
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szczegółowy opis tras.
(ak)

Zapraszamy do obejrzenia relacji i fotoreportażu z &bdquo;Pętli Drawskiej&rdquo; 2011
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