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Wrocław, 1 października 2016 r. 

 

PONAD TRZYSTU KAJAKARZY WZIĘŁO UDZIAŁ W RED BULL WIOSŁEM PO ODRZE! 

W sobotę 01 października, Wrocław po raz trzeci zamienił się w kajakarską stolicę Polski. Równo w 

południe wystartował wyjątkowy wyścig Red Bull Wiosłem po Odrze, który dzięki frekwencji jest 

jedną z największych imprez kajakarskich w kraju. 150 dwuosobowych załóg wyruszyło z Bulwaru 

Xawerego Dunikowskiego, by zmierzyć się z prawie 13 km trasą pod 6 ikonicznymi mostami miasta. 

Najszybszą drużyną okazał się „Pocisk Team” z Opola, dopływając na metę z czasem 1:20:53. Na 

trasie nie zabrakło kibiców, którzy zagrzewali zawodników do walki.  

 

Trzecia edycja Red Bull Wiosłem po Odrze rozpoczęła się w równo w południe. Na kajakarzy czekała 

trasa wytyczona pod sześcioma mostami: Pokoju, Grunwaldzkim, Oławskim, Kładce na Grobli, 

Tumskim i Młyńskim, z których każdy, po pierwszej pętli, eliminował najwolniejsze drużyny. Sto 

pięćdziesiąt kajaków wystartowało z Bulwaru Xawerego Dunikowskiego przy mocnym dopingu 

zgromadzonych kibiców. „Atmosfera jest rewelacyjna i można przyjemnie spędzić czas.” – opowiadała 

para kibiców, która przyjechała dopingować przyjaciół. 

 

Drużyny biorące udział w trzeciej edycji Red Bull Wiosłem po Odrze miały do pokonania trzy pętle  

o łącznej długości 13 km. Rywalizacja utrzymywała się na wysokim poziomie, jednak od samego 

początku było jasne kto ma największy potencjał na zwycięstwo. 

 

Załoga „Pocisk Team” z Opola, czyli Michał Bil i Marcin Przypadło, przepłynęła linię mety z czasem 

01:20:53. Od początku utrzymywali przewagę nad rywalami i do ostatnich metrów nie dali się 

dogonić. „Kluczem do zwycięstwa była determinacja. Mieliśmy przerwę po sezonie, więc było 

naprawdę ciężko.” –  komentują swój występ zwycięzcy trzeciej edycji Red Bull Wiosłem po Odrze, na 

codzień trenujący kajakarstwo klasyczne. 

 

Najlepszą drużyną mieszaną była Emilia Wlazińska i Przemysław Kwiatkowski, którzy dopłynęli do 

mety z czasem 1:29:28. Wśród kobiet najszybsze były Natalia Winter i Aleksandra Buczek. Udało im 

się uzyskać czas 1:34:05. Warto dodać, że Aleksandra była jedną z najmłodszych kajakarek biorących 

udział w zawodach (16 lat – czyli tyle, ile musieli mieć uczestnicy, by móc wziąć udział w zawodach).  

 

„Ciężko jest dorównać chłopakom. Ale dałyśmy radę!” – podsumowały swój występ dziewczyny. 

 

„Trzysta osób wystartowało i od początku była widoczna mocna rywalizacja. Na czołowych miejscach 

dominowali zawodowi kajakarze” – opowiadał dyrektor sportowy Wojciech Bigiel i dodał „natomiast 

kobiety też przypłynęły bardzo szybko.”. Wojciech Bigiel wspomniał także o zachowaniu załóg podczas 
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wyścigu– „Wszyscy, którzy dopłynęli do mety zmieścili się w limicie czasu. Zawodnicy przez cały czas 

walczyli fair play. Trzy osady się przewróciły, ale szybko wsiadły z powrotem do kajaków  

i płynęły dalej.”   

 

Wyniki trzeciej edycji Red Bull Wiosłem po Odrze: 

1. Michał Bil, Marcin Przypadło („Pocisk Team”) – 01:20:53 

2. Błażej Turski, Sławomir Siwiec („Ogniste Wiosła”) – 01:22:12 

3. Jakub Wyczółkowski, Jakub Periżok („WSOWL”) – 01:23:38 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.redbull.pl/wioslempoodrze 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1253231538055066/ 

 

Materiały multimedialne z tegorocznej Red Bull Wiosłem po Odrze dostępne są do bezpłatnego 

wykorzystania edytorialnego na platformie mediowej Red Bull Content Pool: 

Zdjęcia:  http://bit.ly/2dEA5OC 

Event Clip: http://bit.ly/2dHu9nS 

News Cut: http://bit.ly/2dj0BdE 

 


