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PGE kolejny raz Sponsorem Głównym Biegu Piastów, największej imprezy narciarstwa biegowego w Polsce.
Nowością na Polanie Jakuszyckiej była rywalizacja energetyków o Puchar Prezesa PGE.

W pierwszym tygodniu marca odbyła się XXXV, jubileuszowa edycja Biegu Piastów w Jakuszycach. W tym roku impreza
trwała od 4 do 6 marca, jednak biegi główne na dystansie 50 i 26 km stylem klasycznym rozegrane zostały drugiego
dnia, w sobotę. Jak przystało na największą imprezę narciarstwa biegowego w Polsce, frekwencja uczestników sięgnęła
liczby bliskiej pięciu tysięcy osób z 28 krajów, nawet tak odległych jak Japonia. Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy
stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu i w tym roku impreza przebiegła w niezapomnianej i przyjaznej atmosferze.
Nie zawiodła również pogoda, bowiem warunki atmosferyczne były dla biegaczy wymarzone. Cała impreza odbyła się w
otoczeniu pięknej zimowej aury, a zawodnikom na trasach biegu towarzyszył słoneczny klimat.
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Tradycyjnie na podium stawali zawodnicy w poszczególnych kategoriach i profesjach, między innymi najlepszych energetyków,
policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, leśników czy nauczycieli. Nowością była natomiast rywalizacja energetyków o
Puchar Prezesa PGE.
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Zdobywców Pucharu Prezesa PGE na dystansie 50 km stylem klasycznym dekorował pan Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu ds.
Operacyjnych PGE S.A. w asyście pana Tomasza Ozimowskiego, Dyrektora Technicznego Oddziału Elektrownia Turów oraz pana
Stanisława Żuka, Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Bieg Piastów to nie tylko promocja produktów i marki
PGE, ale też wspaniała zabawa w pięknym miejscu. Samo ukończenie biegu jest już sukcesem bez względu na zajęte miejsce,
dlatego może w przyszłych latach również w nim wystartuję – powiedział Marek Trawiński.
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W klasyfikacji generalnej na dystansie 50 km stylem klasycznym, z czasem 2:16:21, pierwszy na metę dotarł Wiktor Novotny z
Czech. Zaledwie sekundę później linię mety przekroczył Mariusz Michałek z Polski. Trzecie miejsce zajął Radek Sretr z Czech z
czasem 2:17:28. W biegu na 26 km podium należało do Czechów. Pierwszy był Jiri Rocarek z czasem 1:18:43, za nim Pavel
Ondrasek 1:19:08, a brąz wywalczył Jan Hasek 1:24:15.
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Kolejna XXXVI edycja tej fantastycznej, sportowej imprezy za rok.

