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Świetny występ Burego!
Data publikacji: 5.01.2020 16:33

Dobiegła końca 14. edycja prestiżowego cyklu w biegach narciarskich – Tour de Ski. W
ostatnim etapie, który z pewnością kosztował wiele sił, świetnie spisał się Dominik Bury.
Istebnianin dobiegł do mety na 23. miejscu, a w całym cyklu zmieścił się w czołowej „30”, co
jest historycznym wynikiem.

Dominik Bury sięgnął po pucharowe punkty w czterech etapach Tour de Ski, fot. PZN/A. Karczewska

Biegaczki oraz biegacze mają za sobą ostatni etap w ramach Tour de Ski, który od lat wiąże się z dużym wysiłkiem –
mają do pokonania 10 kilometrów pod szczyt Alpe Cermis. Po raz pierwszy w historii podbieg został rozegrany na
zasadzie biegu masowego, a nie pościgowego, jak to było dotychczas.
Świetny występ zanotował Dominik Bury. Istebnianin na pierwszych kilometrach plasował się tuż za pierwszą „30”,
ale w drugiej połowie etapu znacznie awansował. Kiedy do mety pozostało już tylko 2 km, Polak był już 19.
Ostatecznie ukończył rywalizację na 23. pozycji tuż za Johannesem Klaebo, który do biegu przystępował jako lider
Tour de Ski.
Tegoroczny Tour de Ski był bardzo udany dla naszych reprezentantów. Dominik Bury wywalczył 23.
miejsce podczas wspinaczki na Alpe Cermis. Kamil Bury kończy ostatni bieg w Tour de Ski na 35. pozycji.
Wielkie brawa ???
— PZNarciarski (@pzn_pl) January 5, 2020
Tour de Ski, 7. etap, Val di Fiemme, bieg masowy na 10 km techniką dowolną, 5.01:

1. Simen Hegstad Krueger (NOR) 30:55.8
2. Sjur Roethe (NOR) +13.9
3. Aleksandr Bolszunow (RUS) +22.3
4. Denis Spitsow (RUS) +26.2
5. Siergiej Ustiugow (RUS) +35.6
6. Dario Cologna (SUI) +41.0
23. Dominik Bury +1:38.3
35. Kamil Bury +2:27.1
Dominik Bury ukończył cykl na 24. miejscu, co jest najlepszym wynikim w historii polskiego biegacza, a jego starszy
brat, Kamil, został sklayfikowany na 42. pozycji. Ze zwycięstwa w „generalce” radował się Rosjanin Aleksandr
Bolszunow.
Klasyfikacja generalna 14. Tour de Ski:
1. Aleksandr Bolszunow 2:58:18.1
2. Siergiej Ustiugow +27.3
3. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) +1:09.0
4. Sjur Roethe +1:51.6
5. Simen Hegstad Krueger +2:53.7
6. Paal Golberg +2:55.7
24. Dominik Bury +7:18.0
42. Kamil Bury +11:41.8
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