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INSTALACJE ON TOUR dobiegły końca
Tegoroczne eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów, 

czyli Instalacje On Tour dobiegły końca. W sierpniu 
i wrześniu miały miejsce rywalizacje w 5 ostatnich 

miastach: w Szczecinie 21 sierpnia, Kielcach 28 sierpnia, 
Bydgoszczy 4 września, Zielonej Górze 11 września i we Wrocławiu 18 września.  

  INSTALACJE ON TOUR, organizowane przez Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie, zwykle odbywają się 
na terenie Hurtowni BIMS Plus. Są one wyjazdową 
formą eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów 
(MPI), których finał odbędzie się w kwietniu 2016 roku 

w Poznaniu podczas targów INSTALACJE. 
Partnerami – sponsorami projektu są firmy: AFRISO, 
BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE oraz VOGEL&NOOT.
Więcej na: 
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/.  

Tydzień później (28 sierpnia) eliminacje odbyły się w Kielcach, gdzie  pierwsze miejsce zajął 
Tomasz Buchcic (3 min. 21,68 s), drugi był Tomasz Wierzbicki (3 min. 33,57 s), a trzeci 
Darek Tulej (3 mi. 34,44 s).

W Szczecinie wygrał Rafał Grat (z czasem 3 min. 1,41 s), drugi był Piotr Deluga (3 min. 37,94 s), a trzecie 
Tomy Bąk (4 min. 3,44 s.). Szczecin był dowodem na to, że zawsze może być lepiej! Rafał Grat postanowił 
poprawić swój czerwcowy wynik z eliminacji w Koszalinie i tym razem udało się – stanął na podium.

Następnie w Bydgoszczy (eliminacje 4 września) padły aż dwa rekordy czasowe – poniżej trzech 
minut. Pierwszy wypracował Jakub Cackowski (2 min. 44,81 s), drugi Krzysztof Januszewski (2 
min. 57,41 s). W Bydgoszczy trzeci był Leszek Buczkowski (3 min. 4,82 s).

Podczas Instalacji On Tour z kolei w Zielonej Górze wręczaniu nagród asystował Bachus, eliminacje przypadły bowiem 
w trakcie corocznego Winobrania! Było więc sporo rywalizacji i dobrej zabawy. A oto zwycięzcy Instalacji On Tour  
w Zielonej Górze:  Jarosław Rumiński (3 min. 29,06 s), Bogumił Gała (3 min. 31 s), Bartosz Staniszewski (3 min. 47,31 s).

http://www.instalreporter.pl
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