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[e-legnickie]: II Jworska Pajda Chleba (FOTO)

JAWOR. 180 kolarzy zarówno kobiet i m??czyzn stan??o na stracie II Jaworskiej Pajdy Chleba,
czyli kolarskiego wy?cigu poprzedzaj?cego zako?czenie IV etapu CCC Grody Toru. W tym roku
dano mo?liwo?? ?cigania si? na 34-kilometrowej ma?ej Pajdzie lub na Du?e Pajdzie licz?cej 53 km.
Galeria zdj??: https://e-legnickie.pl/sport-z-regionu/sport-jawor/15877-mordercza-pajdachleba-foto

W obu przypadkach trasa wy?cigu biegn?ca przepi?knymi terenami wokó? Jawora by?a
mordercza. - Próbowa?em trzyma? si? czo?ówki peletonu do Chro?lic jad?c i tak bardzo
dobrym tempem 40 km na godzin?, ale potem czo?ówka mocno odjecha?a - przyzna?
burmistrz Emilian BERA, którego nie zabrak?o na trasie kolarskiego ?cigania si?. - To
dopiero II Pajda, ale presti? imprezy sprawi? i? na starcie pojawili si? naprawd? ?wietni
kolarze, wielu z tzw. kolarsk? przesz?o?ci?. Ale ani przez moment, mimo kryzysów na trasie,
nie my?la?em, ?eby w trakcie jazdy zmieni? Du?? Pajd? na Ma??. Ten wy?cig to dla mnie
sprawdzian si?y woli i charakteru.
Oj by?o gdzie si? pom?czy?. Kolarze na Du?ej Pajdzie dwukrotnie wspinali si? na Stanis?awów, a
potem gnali na przys?owiowe z?amanie karku na Pomocne. Tam obawiano si? najgorszego, ale
okaza?o si?, ?e wielkim pechowcem wy?cigu by? jaworzanin Micha? NAWRACAJ, który "szlifowa?
bruk" wcze?niej. Upadek by? bolesny, potrzebna by?a pomoc karetki pogotowia i wizyta w szpitalu.
Kibice w Jaworze ju? zacz?li si? obawia? czy Nawracaj wykuruje si? do Mistrzostw Polski w
triathlonie...
Dominik SYNOWIEC Ajan Iron Team Jawor stan?? na podium Du?ej Pajdy Chleba: - To by?a
trasa bardzo wymagaj?ca, ci??ka, najgorzej z podjazdami. Mocne tempo od startu i kraksa po
drodze. Zwolni?em aby ewentualnie pomóc Micha?owi doskoczy? do peletonu, ale upadek by?
powa?niejszy i ruszy?em w po?cig za peletonem. By?a szansa na wygranie, ale troch?
przeszkodzi? wiatr. Naprawd? ten wy?cig staje si? sportow? wizytówk? Jawora i jestem
przekonany, ?e walory terenowe, trasa Pajdy oraz profesjonalna organizacja sprawia? b?dzie, ?e z
roku na rok Pajda b?dzie magnesem dla coraz wi?kszej liczby fanów ?cigania si?.
Maciej PAWLINOW, jaworski radny, walczy? na przemian z trudem trasy i z w?asnymi
s?abo?ciami. "Zawodowodo" debiutowa? na tej dobrze sobie znanej trasie.W porównaniu z
ostatnimi treningami poprawi? swój czas o 3 minuty... - Powiem szczerze, ?e liczy?em nawet na
lepszy wynik bo s?dzi?em, ?e od My?linowa w dó? rozp?dz? si? na maksa, ale nie przewidzia?em,
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?e dostaniemy taki boczny wiatr, ?e mój plan run?? w gruzach.
Emilian BERA: - Dla mnie bohaterami s? wszyscy, którzy decyduj? si? na start w Pajdzie Chleba.
Nawet ja jad?c odkrywam pi?kno Ziemi Jaworskiej. Nie ukrywam, ?e te 54 km da?y mi porz?dnie w
ko??. Mia?em chwile s?abo?ci. Ka?dy podjazd, szczególnie ten podwójny pod baz? w
Stanis?awowie obna?a? moje s?abo?ci g?ównie fizyczne. Ale okaza?o si?, ?e si?? woli, si??
charakteru pokona?em te s?abo?ci i dojecha?em do mety. I nie ja jestem bohaterem wy?cigu. Dla
mnie bohaterem jest pan, który ma 83 lata i jecha? w wy?cigu w znakomitej formie.
Podczas dekoracji triumfatorzy nie tylko w kategorii OPEN, ale i w wielu kategoriach otrzymywali
rzecz jasna wieniec ?wie?o pieczony z m?ki zbo?owej.
Wyniki TUTAJ.
https://e-legnickie.pl/sport-z-regionu/sport-jawor/15877-mordercza-pajda-chleba-foto
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