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                                                       INFORMACJA PRASOWA

Ewa Bugdoł zajęła pierwsze miejsce w triathlonie długim w Sierakowie w klasyfikacji generalnej kobiet. Zawody odbyły się 20 maja. Zawodniczka sponsorowana przez RAFAKO S.A.  rywalizowała z blisko 130 przeciwnikami.  


Ewa Bugdoł niepokonana

Zawodniczka z Rud koło Raciborza wspaniale zaczęła sezon. 20 maja wystartowała w pierwszych zawodach triathlonowych w Polsce, które odbyły się w Sierakowie i zajęła pierwsze miejsce. -  Mimo lekkich obaw, co do formy i swojej dyspozycji ,po przebytej kontuzji kolana start uznaję za udany- Ewa Bugdoł, która w zawodach rywalizowała wyłącznie z mężczyznami. 

- Start ten potraktowałam jako mocny trening przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy, które odbędą się 10 czerwca w Niemczech– dodaje zawodniczka z Raciborszczyzny. 

Pływackie zmagania  przeprowadzono w wodzie o temperaturze 14 °C.  - Była to nieco  za niska temperatura, dlatego sędziowie postanowili nieco skrócić nam dystans. Ja samaobawiałam się tak niskiej temperatury, aby nie dostać skurczy mięśni po wyjściu z wody, ale na szczęście wszystko było w porządku i mogłam kontynuować rywalizacjęwspomina. 

Następnie raciborska zawodniczka zmierzyła się z konkurentami na trasie kolarskiej. - Wbiegłam jako piąta do boksu rowerowego. Następnie udałam się na trasę kolarską , była ona trudna technicznie i pagórkowata. Dodatkowym utrudnieniem był silny boczny wiatr. Jednak za wszelką cenę starałam się utrzymać równe, mocne tempo i pamiętać o odpowiednim odżywianiu i nawadnianiu się- zapewnia E. Bugdoł. Po przebyciu trasy rowerowej uzyskała 23 czas. 

Bieg również nie należał do łatwych, trasa miała charakter crossu z ciągłymi podbiegami i zbiegami. - Spory dystans pokonywaliśmy biegając po piachu. Ponadto musieliśmy uważać na  wystające korzenie drzew, żeby nie zaliczyć upadkurelacjonuje ka, która do mety wbiegła 13. 

Ewa Bugdoł w klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła. Wśród mężczyzn uplasowała się na 15 miejscu. Wystartowało około 130 zawodników, z czego sporo osób nie ukończyło rywalizacji. Czas jaki uzyskała na mecie to 4 godziny 37 minut i 4 sekundy.

Jak zapewnia Ewa Bugdoł, nie mogłaby startować w zawodach, a co za tym idzie uprawiać triathlonu, gdyby nie sponsor RAFAKO S.A. - Triathlon jest bardzo kosztowną dyscypliną i dzięki firmie RAFAKO S.A mogę realizować swoje cele i marzenia sportowe-podkreśla E. Bugdoł. 

-W tym roku przygotowywałam się w lepszych warunkach do nowego sezonu, a także korzystałam z odpowiedniej opieki sportowo-medycznej. Zakupiłam profesjonalny sprzęt do uprawiania tej dyscypliny. Dzięki RAFAKO mam możliwość wystartowania w imprezach zagranicznych, aby doskonalić swój poziom sportowy i rywalizować z najlepszymipodsumowuje zawodniczka z Rud.

10 czerwca Ewa wystartuje w Mistrzostwach Europy w Niemczech. Wraz z nią rywalizować   będzie około 2000 zawodników. W lipcu czekać ją będą Otwarte Mistrzostwa Polski oraz pod koniec miesiąca Mistrzostwa Świata w Hiszpanii.
 

***
ZDJĘCIE:
1. Ewa Bugdoł podczas zawodów w Sierakowie 
   
* * * 
RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.
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