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LUBUSKI POLICJANT BYŁ NAJLEPSZY
Data publikacji 22.05.2018

Sierż. Filip Pendrak z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu kolejny raz udowodnił, że jest
najlepszy. Policjant łączy swoją pasję - kolarstwo ze służbą i jak się okazuje jest
bezkonkurencyjny. W niedzielę (20 maja) zwyciężył on w II Mistrzostwach Polski Policjantów w
Kolarstwie Szosowym.
Służba w Policji jest bardzo wymagająca. Praca w systemie zmianowym, potrzeba ciągłego zaangażowania i
dyspozycyjność, niejednokrotnie utrudnia realizowanie pasji i zainteresowań. Jednak okazuje się, że nie jest to
niemożliwe. Przykładem jest sierż. Filip Pendrak z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, który realizuje swoje
zainteresowania pomimo wszelkich trudności. Jego pasją jest rower i wyścigi kolarskie. Jednak sam udział w wyścigach
to nie wszystko. Aby zdobywać nagrody i wygrywać, trzeba poświecić wiele godzin na treningi, ćwiczenia oraz zadbać
o odpowiednią dietę. Jeżeli ktoś bardzo chce, to może to wszystko połączyć i do tego stać się bezkonkurencyjnym. W
niedzielę (20 maja) w Nowym Bęlecinie odbył się II Konwa Bike Race 2018. Kolarze amatorzy rywalizowali na dwóch
dystansach: 63 i 105 kilometrów. W ramach rywalizacji odbyły się II Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym
objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. Dystans dla policjantów
składał się z pięciu rund po 21 km, a więc łącznie do pokonania było aż 105 kilometrów. Uczestnikom tegorocznego
wyścigu dopisała pogoda - słońce, niezbyt wysoka temperatura i niewielki wiatr to idealne warunki do ścigania. Każda
runda liczyła 21 kilometrów, w tym 175 metrów przewyższeń, na co składały się dwa mniejsze i dwa większe podjazdy.
Jeden z nich miał 11, a kolejny 9 procent, trasa była bardzo trudna i wymagająca. Sierż. Filip Pendrak był doskonale
przygotowany i w rywalizacji z policjantami z całej polski, osiągnął zasłużone pierwsze miejsce zapewniając sobie tytuł
Mistrza Polski Policjantów w Kolarstwie Szosowym.
Serdecznie gratulujemy!
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