Niedzielne wybieganie w Kampinosie vol. 3
Wpisany przez Jaro
poniedziałek, 24 lutego 2014 17:45

<p><a class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2014/kampinos_vol3.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Grupa niedzielna]"><img style="margin: 5px; border: 1px solid #000000;
float: right;" title="Grupa niedzielna" src="images/stories/Blog/2014/kampinos_vol3_thumb.jpg"
alt="Grupa niedzielna" /></a>W ostatni� niedziel�wzi��em udzia� w kolejnej imprezie z
cyklu<strong> ?Wybieganie w Kampinosie"</strong>. Dwa tygodnie temu by�a jeszcze zima a
teraz Puszcza przywita�a Nas wiosenn� aur�. Dzie�wcze�niej mieli�my zawody (relacja z
Biegu Wedla wkr�ce) wi� z lekk� ulg� przyj��em wiadomo�� �e Kuba z Sylwi� chc�
przebiec 10km z zaplanowanych 20. Tym bardziej, �e obudzi�em si�rano i czu�em, �e w
sobot�lekko mnie przewia�o i by�em os�abiony. Ju� na miejscu Adam ? organizator
wybiegania namawia� Nas aby�my pobiegli kawa�ek dalej z Nimi i w sumie przebiegli 15km
ale jako� niech�nie do tego podeszli�my, plan by� inny. Kilka minut po 11 ruszyli�my. Z
zapowiadanego na pierwszym kilometrze b�ocka nic nie wysz�o bo ziemia by�a nie�le
zmro�ona po nocy. Adam - to ma by�do poprawki :) Po wbiegni�iu w las warunki by�y
wiosenne. W sumie dobrze, �e zdecydowa�em si�biec na kr�ko bo by�o naprawd�ciep�o.
Po 4,5 km Sylwia i Kuba zacz�i odczuwa�dolegliwo�ci z kolanami. <a class="jcepopup"
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/></a>Postanowili�my od��czy�si�od ca�ej grupy i skr�i�dystans. Ja z Paulin� chcieli�my
dobiec do 6km i zawr�i�aby zrobi�pe�ne 12km. Dobiegli�my do pewnego punktu i
zawr�ili�my. Bieg�o si�fantastycznie, okoliczno�ci przyrody i budz�cy si�do �ycia las po
zimie robi� wra�enie. Z tych emocji skr�ili�my za wcze�nie na szlak zielony i nadrobili�my
dodatkowe 3km. Wracaj�c na polan�w Truskawiu mijali�my t�umy spacerowicz� a b�oto w
ko�u przypomina�o brej�;) W sumie Nam wysz�o ponad 15km ? wi�ej ni� planowali�my ale
byli�my zadowoleni. Kuba z Sylwi� czekali na Nas �aduj�c akumulatory od pi�nie
�wiec�cego tego dnia s�o�a. Ju� za dwa tygodnie kolejne ?Wybieganie w Kampionosie" ?
nie mo�e Nas tam zabrakn�� PS Dla ch�nych szukajcie wydarzenia na FB</p>
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