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Pokaz siły Anny Ficner, udany rewanż Piotra Łobodzińskiego
Za nami siódma edycja Biegu Na Szczyt Rondo 1. Pomimo silnej konkurencji zagranicznej, triumfowali Polacy.
Piotr Łobodziński zrewanżował się za zeszłoroczną porażkę z Christianem Riedlem. Anna Ficner wręcz
zdominowała rywalizację kobiet.
Zanim do rywalizacji przystąpili najlepsi biegacze po schodach na świecie, z klatką schodową biurowca Rondo 1
zmierzyli się strażacy. 61 dwuosobowych zespołów wbiegło na 37. piętro budynku. Najszybsza okazała się drużyna
SGSP 1 w składzie: Józef Hiller i Mateusz Drozda.
Rywalizacja elity sportowej rozpoczęła się od biegu eliminacyjnego. Jak podkreślali sami zawodnicy jeszcze przed
startem, był on kluczem do odniesienia zwycięstwa. Dobrze wiedzieli o tym polscy faworyci – Piotr Łobodziński,
aktualny mistrz świata oraz Anna Ficner, która rok temu właśnie w Rondo 1 zdobyła tytuł mistrzyni Europy.
Łobodziński uzyskał czas 3:34 i wyprzedził swojego ubiegłorocznego pogromcę – Christiana Riedla - o blisko 6
sekund. Między nich wdarł się jeszcze Tomas Celko, który stracił do Polaka 4 sekundy.
O ile u mężczyzn można było mówić o wyrównanej walce i oczekiwaniu na emocjonujący finał, o tyle wśród kobiet
Anna Ficner zdeklasowała rywalki już w eliminacjach. Na mecie zameldowała się z czasem 4:40 i przed biegiem
finałowym miała aż 30 sekund przewagi nad drugą zawodniczką. Sprawa zwycięstwa była praktycznie
rozstrzygnięta.
Zgodnie z przewidywaniami, biegi finałowe nie przyniosły większych zmian w czołówce. Łobodziński i Ficner
kontrolowali sytuację i na mecie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Dla obojga z nich był to trzeci triumf w 7-letniej
historii zawodów.
W VII Biegu Na Szczyt Rondo 1 wzięło udział łącznie 600 zawodników. Wśród nich znalazły się także gwiazdy, które
poprzez swój bieg wsparły Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce: Sylwia Nowak, Edyta Litwiniuk, Grzegorz
Łapanowski oraz Jacek Expedyt Domański. Łącznie z wpływami z opłat startowych uczestników biegu, tegoroczna
kwota zebrana na rzecz dzieci wyniosła blisko 29 tysięcy złotych.
Więcej informacji na www.biegnaszczyt.pl. Zachęcamy także do śledzenia naszych kanałów w mediach
społecznościowych, gdzie publikowane będą zdjęcia i filmy z zawodów.
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VII BIEG NA SZCZYT RONDO 1 – WARSZAWA, 11 MARCA 2017
Klasyfikacja Top 5 kobiet:
1) Anna Ficner (POL)
2) Dominika Stelmach (POL)
3) Zuzana Krchova (CZE)
4) Ewelina Pisarek (POL)
5) Lenka Svabikova (CZE)

Klasyfikacja Top 5 mężczyzn:
1) Piotr Łobodziński (POL)
2) Tomas Celko (SVK)
3) Christian Riedl (GER)
4) Stefan Stefina (SVK)
5) Tomas Macecek (CZE)

RONDO 1
RONDO 1 to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych budynków wysokościowych klasy A+ w Europie
Środkowo-Wschodniej. 40-piętrowa wieża, wybudowana przez Hochtief Development Poland i oddana do użytku w 2006
roku, znajduje się w centrum warszawskiej dzielnicy biznesowej, przy Rondzie ONZ, w pobliżu dworca Warszawa Centralna.
W skład kompleksu wchodzi także sąsiadujący, 10-kondygnacyjny budynek, w którym mieści się m.in. parking oraz szerokie
zaplecze handlowo-usługowe. Rondo 1 oferuje łącznie 66 tys. mkw. powierzchni najmu oraz blisko 500 miejsc parkingowych.
Jako pierwszy w Europie wieżowiec, kompleks otrzymał certyfikat ekologiczny LEED Gold w kategorii „Budynki istniejące”.
W 2016 roku budynek otrzymał najwyższą w systemie LEED ocenę Platinum. RONDO 1 jest również zdobywcą prestiżowej
nagrody Real Green CEE Real Estate Quality Awards 2012 w kategorii „Budynek Roku 2011” oraz CEE Real Estate Quality
Awards 2013 w kategorii „Budynek Dekady”. Projekt Rondo 1 opracowała przy współpracy polskich pracowni AZO oraz Epstein
renomowana amerykańska firma architektoniczna Skidmore, Owings & Merill.
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