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<p><img style="margin: 5px; float: right;" title="Bieg Konstanci�ki - logo" alt="Bieg
Konstanci�ki - logo" src="images/stories/Blog/2016/konst1.jpg" />Biegi w Konstancinie b��
ju� si�nam zawsze pozytywnie kojarzy�y. To tutaj w ubieg�ym roku Kinga zadebiutowa�a
jako <strong>dyrektor</strong> <a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=354:i-bieg-konstanciski-relacja&catid=8:
blog-biegacza&Itemid=19" target="_blank">I Biegu Konstanci�kiego im Piotra
Nurowskiego</a>. Zawody te zosta�y bardzo ciep�o przyj�e i docenione za wzorow�
organizacj� Dzi�i temu te� Dem'a Promotion Polska zdecydowa�a si�na kolejne wydarzenia
sportowe w tym roku. Za Nami ju� <a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=385:i-bieg-kazimierski-relacja&catid=8:bl
og-biegacza&Itemid=19" target="_blank">Bieg Papieski</a> w Kazimierzu Dolnym a pod koniec
czerwca spotkali�my si�ju� po raz drugi w malowniczym podwarszawskim Konstancinie ? tym
razem jedynie jako go�cie i uczestnicy zawod�.</p> <p>Zapisy trwa�y do��d�ugo i jeszcze
miesi�c przed zawodami na li�cie startowej by�o poni�ej 200 zapisanych sportowc�.
Niestety chyba <strong>negatywnie</strong> zadzia�a�a tutaj progresywna op�ata wpisowa.
Gdy og�oszono zamro�enie stawki to ilo��zg�oszonych zacz� w szybkim tempie rosn��
My jako abmasadorowie zawod� promowali�my je w mediach spo�eczno�ciowych i
ucieszy�o nas, �e lista startowa zamkn� si�z rekordow� ilo�ci� uczestnik�.</p> <p><a
class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2016/konst4.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Prowadz�ca zawody prezenterka Ola Kostka ]"><img style="margin: 5px;
float: right;" title="Prowadz�ca zawody prezenterka Ola Kostka " alt="Prowadz�ca zawody
prezenterka Ola Kostka " src="images/stories/Blog/2016/konst4_thumb.jpg" /></a>Dzie�startu
od samego rana zapowiada� si�<strong>upalnie</strong>. Przyjechali�my do��wcze�nie
do Konstancina i obrali�my szybko pakiety. Widzia�em, �e Kinga z lekkim wzruszeniem
obserwowa�a krz�tanin�organizator� wszak od niej to wszystko sie zacz�. Z drugiej strony
mieli�my ju� komfort po prostu uczestniczenia w tym wydarzeniu. Ekipa Demy sprawnie
wykorzystuje swoje do�wiadczenia i z ka�dym biegiem wygl�da to coraz lepiej. W tym roku
zmieniono delikatnie lokalizacj�startu i <strong>rozleg�y teren</strong> oraz amfiteatr
pozwala� na roz�o�enie sporej ilo�ci atrakcji dla biegaczy i ich rodzin. Nie zabrak�o
dmucha�� dla najm�odszych, fotobudki, strefy cateringowej i stanowisk partner� biegu.</p>
<p><a class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2016/konst3.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Bramka z mgie�k� wodn�]"><img style="margin: 5px; float: right;"
title="Bramka z mgie�k� wodn�" alt="Bramka z mgie�k� wodn�"
src="images/stories/Blog/2016/konst3_thumb.jpg" /></a>Pakiet startowy by� wyj�tkowo
<strong>bogaty</strong> ? koszulka technologiczna New Balance, puszki z przetworami,
batony, owoce i wiele innych. Bior�c pod uwag�cen�(szczeg�nie t� pocz�tkow�) to warto
nie ma si�do czego przyczepi� Oddali�my rzeczy do depozytu i udali�my si�do strefy
startowej. Tam ju� wszystko przygotowane i dopi�e na ostatni guzik. Fajn� spraw� by�a
bramka z mgie�k� wodn�, kt�a od�wie�a�a i ch�odzi�a (pod koniec poleciano po
ca�o�ci i woda sika�a na polank�z w� stra�ackiego co najwiecej frajdy sprawi�o
taplaj�cym si�dzieciakom :) ). Organizatorzy odrobili lekcj�z Kazimierza i tym razem by�o
wi�ej toalet, do kt�ych nie by�o specjalnych kolejek.</p> <p>Punktualnie o 10 ruszyli�my na
dziesi�io kilometrow� tras� Temperatura przekracza�a 30 stopni w cieniu a ja trzyma�em w
r�u butl�z wod�. Kinga ruszy�a do��ambitnie i przez pierwsze 2 kilometry utrzymywa�a
niez�e tempo. <a class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2016/konst2.jpg"
target="_blank"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Przed biegiem na terenie Parku
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Zdrojowego" alt="Przed biegiem na terenie Parku Zdrojowego"
src="images/stories/Blog/2016/konst2_thumb.jpg" /></a>Troch�ju� biega wi� powinna
zna�swoje mo�liwo�ci i ograniczenia. Niestety w tych warunkach zem�ci�o si�to na niej
zdecydowanie za szybko. Ju� od 3 kilometra zacz� opuszcza�j� si�y i bieg przeplata�a
marszem. Dobrze, �e po drodze by�y kurtyny wodne to mo�na by�o
si�cho�troch�sch�odzi� Do tego wi�szo��trasy przebiega�a w cieniu i pomimo skwaru
da�o si�jako� biec. Niestety w naszym wykonaniu by�a to walka o ka�de 100 metr�. Ja
si�y mia�em wi� dopingowa�em �on�a ta walczy�a do ko�a. Obieca�em sobie, �e
b��bieg� z ni� ? chcia�em by�blisko na wypadek gdyby os�ab�a za bardzo. Z czasu na
mecie nie jeste�my dumni ale to nie o to tu chodzi�o. Na mecie Kinga obieca�a treningi (ile
razy ja ju� to s�ysza�em) i �e w sierpniowym Biegu Skierniewickim wypadnie zdecydowanie
lepiej.</p> <p><a class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2016/konst5.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Posi�ek po biegu]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Posi�ek
po biegu" alt="Posi�ek po biegu" src="images/stories/Blog/2016/konst5_thumb.jpg" /></a>Po
zawodach by� czas na relaks na le�akach i posi�ek. Znowu mogli�my po�ywi�sie pysznym
grillem od sponsora oraz groch�k�. Wody tak�e by�o pod dostatkiem. Niestety mimo
zapowiedzi organizator� <strong>zabrak�o</strong> jej w drugiej cz�i trasy co zdziwi�o i
niemi�o zaskoczy�o cz� zawodnik�. Poczekali�my na rozdanie nagr� w klasyfikacjach oraz
losowanie niespodzianek. Tym razem mi si�poszcz�i�o i wygra�em kupon na wybielanie
z�� :) Mi�y by� Nasz powr� do Konstancina. Pomimo ci�ich warunk� na trasie wszystko
by�o zorganizowane bardzo dobrze i ju� nie mo�emy sie doczeka�Biegu w Skierniewicach,
na kt�y serdecznie zapraszamy!</p>
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