Duszniki-Zdrój, 24.01.2017

Duszniki-Zdrój zapraszają na Mistrzostwa Europy w biathlonie
Już jutro, 25 stycznia na trasy Dusznik Areny wyruszą pierwsi zawodnicy w największej w tym sezonie zimowej imprezie na Dolnym Śląsku - Mistrzostwach Europy w biathlonie.

Niemal 300 zawodników z przeszło 30 nie tylko europejskich krajów, pięć dni sportowych
zmagań w przepięknej scenerii okolic Dusznik Areny - najnowocześniejszego w Polsce ośrodka biathlonowego. Do tego tysiące kibiców tej pasjonującej dyscypliny sportu, których kurort
Duszniki-Zdrój będzie miał przyjemność gościć przez najbliższych kilka dni. Mistrzostwa Europy w biathlonie w Dusznikach-Zdroju czas zacząć. Symbolicznym początkiem imprezy będzie dzisiejsza ceremonia otwarcia, która o godzinie 19:00 odbędzie się na dusznickim rynku.

Miasto przygotowywało się do tego wydarzenia od wielu miesięcy - dość powiedzieć, że zakrojone na szerszą skalę prace ruszyły jeszcze w zeszłym sezonie. Zmodernizowana została
dostępna w Arenie infrastruktura - centralny stadion, strzelnice, trybuny dla kibiców, a także
parkingi. Od podstaw wybudowany został nowy budynek, w którym mieścić się będzie biuro
zawodów, pomieszczenia dla pracy oraz lokale techniczne.
Najważniejszą jednak kwesUą są warunki na biegowych trasach, które w tym roku są w Dusznikach idealne. Sroga zima - częste opady śniegu i temperatura utrzymująca się poniżej zera a także liczne armatki, które specjalnie na okazję Mistrzostw Europy zostały w Duszniki Arenie
rozlokowane oraz zabezpieczenie w postaci znajdującego się przy Czarnym Stawie magazynu
gwarantują przeprowadzenie mistrzostw bez jakichkolwiek przeszkód.
„Ostatnie tygodnie były dla całego miasta niezwykle intensywne. Jednak przyglądając się
wszystkiemu, co udało się nam w ciągu ostatnich miesięcy osiągnąć, możemy powiedzieć:
Tak, Duszniki-Zdrój i Duszniki Arena są w gotowe na Mistrzostwa Europy” - mówi burmistrz
Dusznik-Zdroju, Piotr Lewandowski.
„Mamy nadzieję, że impreza, która właśnie się u nas rozpoczyna, jest tylko kolejnym kamieniem milowym w osiągnięciu długoterminowego celu. Jest nim oczywiście rozpropagowanie
zarówno samej Areny jak i przede wszystkim całego kurortu nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jeszcze raz podkreślę - naszym celem jest organizacja w niedalekiej przyszłości zawodów
o Puchar Świata” - dodaje burmistrz.
Przypomnijmy, że wśród 297 zgłoszonych zawodników udział w imprezie weźmie także liczna
reprezentacja Polski:
Seniorki: 1. Krystyna Guzik 2. Magdalena Gwizdoń 3. Monika Hojnisz 4. Kinga Mitoraj 5.
Anna Mąka 6. Karolina Pitoń 7. Dominika Bielecka.
Seniorzy: 1. Grzegorz Guzik 2. Mateusz Janik 3. Andrzej Nędza - Kubiniec 4. Tomasz Jurczak
5. Łukasz Szczurek 6. Tomasz Zięba.
Pierwsze konkurencje Mistrzostw rozegrane zostaną już jutro (25 stycznia). Będzie to bieg
mężczyzn na 20 kilometrów (godzina 10:00) oraz kobiet na 15 kilometrów (godzin 13:30).
Wszelkie aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące zawodów, programu, spraw organizacyjnych czy akredytacji dla dziennikarzy dostępne są na stronie dedykowanej Mistrzostwom
Europy: www.dusznikiarena.pl, a także pod adresem:

email: oﬃce@dusznikiarena.pl
tel: 748 669 438
fax: 748 669 708
MOKiS - Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
w Dusznikach-Zdroju
ul. Zdrojowa 8
57-340 Duszniki-Zdrój

