Klubowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację

Chrzanowianki na medal
Z czterema medalami wrócili orientaliści Kościelca Chrzanów z Klubowych Mistrzostw Polski, które
odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim. Złoty medal wywalczyły dziewczęta w sztafecie KD (Natalia
Kowal, Zuzanna Ohlaszeny i Hanna Dzierwa), a w biegu klasycznym brązowymi medalistami zostali:
Hania Dzierwa, Dominika Kulczycka i Jerzy Kryjomski.
Bardzo dobrze rozpoczęli tegoroczne mistrzowskie starty chrzanowscy biegacze na orientację. Podczas
Klubowych Mistrzostw Polski w Tomaszowie Mazowieckim, które zgromadziły ponad 600. zawodników z
całej Polski, klub orientacji sportowej Kościelec Chrzanów reprezentowało 18. dziewcząt i chłopców,
podopiecznych trenera Jerzego Kryjomskiego.
Już pierwszy dzień zawodów, podczas którego odbyły się biegi sztafetowe, potwierdził bardzo dobrą formę
większości chrzanowskich zawodników. Tradycyjnie już brylowały dziewczęta. Największy sukces
odniosły 11-latki Natalka Kowal, Zuzia Ohlaszeny i Hania Dzierwa, które zdecydowanie najlepiej poradziły
sobie z pokonaniem tras o długości ponad 2 km każda i odnajdywaniem w terenie po 8 punktów
kontrolnych, zdobywając złoty medal. To pierwszy medal Mistrzostw Polski tej trójki młodych
utalentowanych orientalistek z Chrzanowa, uczennic klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 8 w
Chrzanowie. Pozostałe sztafety Kościelca również ambitnie walczyły na leśnych trasach wytyczonych nad
Pilicą. Najbliżej medalu byli juniorzy: Jędrek Palka, Mateusz Niedbała i Kamil Legięć. Po zaciętej
rywalizacji chrzanowska sztafeta uplasowała się ostatecznie tuż za podium, na czwartym miejscu. To
również najlepszy w historii klubu wynik chłopców w biegach sztafetowych. Na wysokim piątym miejscu
ukończyły swój bieg sztafetowy młodziczki: Natalka Szczurek, Iza Jakubczyk i Roksana Legięć.
Bieg klasyczny, który odbył się drugiego dnia zawodów w okolicach Spały, przyniósł kolejne sukcesy
chrzanowskich miłośników orientacji sportowej. W mocno obsadzonych biegach indywidualnych kolejny
raz potwierdziły swoją klasę najmłodsze zawodniczki Kościelca. W kategorii K-10 bardzo ładnie pobiegła
Sandra Kawala, która zajęła czwartą pozycję. W K-12 brązowy medal zdobyła Hania Dzierwa, a jej
koleżanka Natalka Kowal była szósta. W K-14 z czwartym czasem ukończyła bieg Roksana Legięć, a
rozpoczynająca swoją przygodę z orientacją Natalka Szczurek po ładnym biegu zajęła 22. miejsce. Bardzo
dobrze w biegu klasycznym pobiegła również Dominka Kulczycka, która pomimo niezaleczonej jeszcze do
końca kontuzji, wywalczyła na długiej trasie brązowy medal. Wśród chłopców najlepsze wyniki osiągnęli:
Patryk Kucek (M-12), Jurek Dzierwa (M-14), Kamil Legięć (M-16) oraz Mateusz Niedbała (M-18).
Startujący w kategorii M-50 trener Jerzy Kryjomski wywalczył brązowy medal.
Bieg sprinterski, kończący Klubowe Mistrzostwa Polski, nie przyniósł wprawdzie kolejnych medali, ale
osiągnięte w nim wyniki można uznać za satysfakcjonujące. Pozycje najbliżej podium wywalczyli:
Dominika Kulczycka (czwarte miejsce w K-20), Jerzy Kryjomski (czwarte miejsce w M-50), Sandra
Kawala (szóste miejsce w K-10), Hanna Dzierwa (szóste miejsce w K-12) oraz Roksana Legięć (siódme
miejsce w K-14). Dobrze w biegu sprinterskim pobiegli także: Natalia Kowal i Zuzia Ohlaszeny (obie w K12), Kacper Starzykiewicz i Dominik Kawala (obaj w M-12), Jurek Dzierwa (M-14), Natalka Szczurek (K14), Kamil Legięć i Krzyś Palka (obaj w M-16) oraz Mateusz Niedbała i Jędrek Palka (obaj w M-18).
Już za tydzień piątka najlepszych orientalistów Kościelca wystartuje w Wejherowie w międzynarodowych
zawodach Baltic Cup.
JK

