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Przed rokiem pogoda nie rozpieszczała biegaczy. Było chłodno i padał deszcz. (fot. Sławomir Burzyński)

Przed nami święto biegania. W Skierniewicach, w najbliższą niedzielę (25.08) odbędzie się
druga edycja Dziesiątki Edmunda Jaworskiego. Start biegu zaplanowano na godzinę 10.00.
– Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w biegu, a mieszkańców miasta z góry
przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Liczymy na Państwa wyrozumiałość – mówi Marek
Kujawski, prezes OSiR, organizatora wydarzenia.
Chęć rywalizacji na dystansie 10 kilometrów wyraziło ponad 200 biegaczy. Na trasie na pewno
zobaczymy Artura Kamińskiego. Maratończyk związany ze Skierniewicami zajął 2. miejsce w
ubiegłorocznej, premierowej odsłonie biegu, a w 2019 roku był najlepszy w Biegu Zielonego
Jabłuszka i Półmaratonie Skierniewickim. Znając profesjonalizm Artura Kamińskiego możemy
spodziewać się wysokiej formy faworyta. – Oczywiście trenuję jak tylko znajduje chwilę czasu. W tym
sezonie skupiłem się wyłącznie na pięciu imprezach biegowych. Mniej startuje, ale więcej
wypoczywam psychicznie i fizycznie. Start w II Dziesiątce Edmunda Jaworskiego jest priorytetowym,
także będę chciał pobiec nie gorzej niż w biegu Zielonego Jabłuszka czy Półmaratonie
Skierniewickim – mówi Artur Kamiński.

Większość uczestników biegu to skierniewiczanie, jednak należy podkreślić, że na starcie nie
zabraknie także przedstawicieli innych okolicznych miast.
Z konieczności trasa Dziesiątki ulegnie zmianie. W związku z całkowitym wyłączeniem z ruchu ulicy
Kozietulskiego, atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki otrzymała nowa trasa.
W ramce przedstawiamy wykaz ulic, którymi będzie poruszał się peleton biegaczy.
– Uprzejmie prosimy wszystkich, którzy będą tego dnia poruszać się po skierniewickich ulicach o
zaplanowanie tego odpowiednio wcześniej. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy – mówi
Marek Kujawski, prezes OSiR.
Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 10.00, zakończenie na 12.00. W minionych latach
najszybsi biegacze pokonywali trasę w czasie około 34-35 minut.
W związku ze sporym zainteresowaniem biegiem organizatorzy rekomendują odbiór pakietów
startowych w sobotę (24.08) w godzinach 10.00-18.00 w hali OSiR przy ulicy Pomologicznej.
Organizator podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ktoś nie odbierze pakietu w dniu biegu
(25.08) ze względu na zbyt duża liczbę zawodników, którzy tego dnia będą chcieli odebrać pakiet.
Biuro zawodów będzie czynne do godziny 8.00 do 9.30
Bieg jest II etapem Skierniewickiej Triady Biegowej.
Przed rokiem I Dziesiątkę Edmunda Jaworskiego wygrał Daniel Mikielski z Olsztynka, drugi był Artur
Kamiński, a trzeci Grzegorz Kruszyński z Pruszkowa. W najlepszej "10" znaleźli się także kolejni
lokalni biegacze Bartłomiej Pająk (5. miejsce), Bartłomiej Pająk (6. miejsce), Wojciech Frączek (7.
miejsce), Mateusz Przybył (8. miejsce) oraz Piotr Gosik (10. miejsce).
Z pań najszybsza była Justyna Wałowska z Koła. Z grona skierniewiczanek trasę najszybciej pokonała
Agnieszka Rosa. Sklasyfikowano łącznie 173 biegaczy w biegu głównym oraz 22 w biegu
towarzyszącym na dystansie 3 kilometrów, który wygrał Dawid Stefanowski. Mariusz Krzęczko był
najlepszy w marszu Nordic Walking.
Warto wspomnieć, iż w latach 2016-2017 w mieście odbywał się Skierniewicki Bieg im. Edmunda
Jaworskiego, organizowany przez miasto przy współpracy z firmą DEM'a.
W pierwszej edycji udział wzięło ponad 300 biegaczy, w drugiej 200.
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