Procad Lisowice Trail 2018
W sobotę 27.10.2018r. w samo południe, odbyła się druga edycja biegu Procad Lisowice Trail
organizowanego przez utytułowanego zawodnika i trenera Krzysztofa Pietrzyka firmę PROCAD oraz
Urząd Miasta w Koluszkach. Już od wczesnych godzin porannych trwały intensywne przygotowania,
by wszystko dopiąć na przysłowiowy ostatni guzik. Na starcie zjawili się pasjonaci biegania, nie tylko
z województwa łódzkiego, ale również świętokrzyskiego, mazowieckiego czy śląskiego. Swoją
obecnością uświetnił również tę kameralną imprezę siedmiokrotny mistrz Polski Artur Kozłowski.
Tym razem około 200 zawodników wystartowało spod restauracji Fregata, w której mieściło się
również biuro zawodów. Do pokonania mieli dystans 10 km – 2 pętle po 5 km wokół zalewu rzeki
Mroga. Jeśli ktoś zamierzał na tej trasie pobić swój rekord życiowy mógł poczuć się lekko
rozczarowany. Bieg należał do typowo przełajowych, czyli trudnych. Liczne, mniej lub bardziej
strome zbiegi i podbiegi a także ostre zakręty nieźle dawały w kość. Ci, którzy biegli bardziej
rekreacyjnie mogli zachwycać się ciszą, kolorami i aromatem wilgotnego lasu. Dodatkowym atutem
była świetnie przygotowana trasa. Zawdzięczamy to ekipie z Pietrzyk Running Team, która od
ponad tygodnia biegała po lesie z czym kto miał: grabiami, siekierami i wiadrami z wapnem,
usuwając wszystko co zbędne. Ostatecznie liście zostały zgrabione, a niebezpiecznie wystające
elementy pomalowane wapnem.
Po 34 minutach na mecie pojawili się faworyci: Artur Kozłowski i Patryk Stypułkowski trzeci był
Seweryn Duda. Wśród pań królowała reprezentantka Polski w biegach górskich Magdalena
Pierzchała druga była Klaudia Klik a trzecia Małgorzata Jagiełło.
Oprócz klasyfikacji open, nagrodzono również najszybszego mieszkańca i mieszkankę gminy Koluszki
– Patryka Stypułkowskiego i Małgorzatę Jagiełło. Dla wszystkich, którzy dotarli na metę oprócz
oryginalnego medalu czekała miska krzepiącej zalewajki.
Podsumowaniem niech będą słowa jednego z uczestników:
„Zawody zostały przygotowane przez biegaczy dla biegaczy i widać w nich było serce organizatorów.
Począwszy od osobiście poprowadzonej przez nich rozgrzewki, przez znakomicie przygotowaną trasę
na maksa wykorzystującą urozmaicony teren, do gorącego i smacznego poczęstunku na mecie.
Góralom nizinnym i nie tylko, a także wszystkim amatorom przełajów, polecamy Procad Lisowice
Trail!”
Sponsorzy biegu:
Firma PROCAD- Budziewski, Sobociński, Urząd Miasta w Koluszkach, Vivaldi-Waldemar Kotynia,
GOOD WHEELS- Zbigniew Najder, Piekarnia „Dariusz” Stryków, Centrum Ogrodniczo-Rolnicze
ANPOL-Koluszki, Mariusz Racz –Ocieplenia budynków, Auto–Servis-Jarosław Niżnikowski.
Szczególne podziękowania dla:
Andrzeja Kunki, Roberta Kowalczyka, Mariusza Racza, Marka Rapackiego, Katarzyny Gonciarek za
pomoc w organizacji biegu.

