Puchar Najmłodszych w biegu na orientację

Medale Kościelca prosto z Łodzi
Trwa bardzo dobra passa orientalistów Kościelca Chrzanów. Z Mistrzostw Polski
Młodzików w Łodzi młodzi chrzanowianie przywieźli aż 5 medali, trzy w biegach
indywidualnych oraz dwa w biegach sztafetowych.
Wielką klasę pokazali najmłodsi chrzanowscy sportowcy podczas najważniejszej w tym
roku ogólnopolskiej imprezy w biegu na orientację. W Pucharze Najmłodszych, zawodach
rangi Mistrzostw Polski młodzików, zawodnicy Kościelca Chrzanów wywalczyli aż pięć
medali. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej medalowych krążków wywalczyła
Natalka Kowal, która trzy razy stawała na podium imprezy gromadzącej ponad 400-tu
młodych miłośników orientacji sportowej z całej Polski. 11-letnia Natka rozpoczęła starty
w Pucharze Najmłodszych od medalu brązowego w biegu klasycznym, w drugim dniu
wraz z koleżankami z klasy Hanią Dzierwa i Zuzią Ohlaszeny sięgnęła po srebro w biegu
sztafetowym, by zakończyć medalową serię zwycięstwem w biegu sprinterskim.
Jeszcze lepiej od Natalki Kowal rozpoczęła Mistrzostwa 14-letnia Roksana Legięć. W
biegu klasycznym po zaciętej walce utalentowana chrzanowianka zdobyła srebrny medal.
Niestety, problemy zdrowotne przeszkodziły Roksanie w osiągnieciu równie dobrych
wyników w kolejnych dniach zawodów.
Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi, bo zaledwie 8-10- letni zawodnicy Kościelca,
podopieczni trenera Jerzego Kryjomskiego. Startujący w najmłodszej sztafecie KM10
Luiza Rajca, Bartek Staroń oraz Kubuś Gałecki wywalczyli srebrny medal. Był to
zarazem ich pierwszy w życiu medal w ogólnopolskich zawodach sportowych.
Bardzo blisko podium Pucharu Najmłodszych były także: Hania Dzierwa (czwarta w
sprincie i piąta w klasyku w kategorii K-11) oraz Natalka Szczurek (czwarta w klasyku w
kategorii K-13). Szóste miejsce w klasyku wywalczył Jurek Dzierwa, a siódmy był Kamil
Filipek (obaj w kategorii M-13). W biegu sprinterskim kategorii M-11 szóstą lokatę zajął
Kacper Starzykiewicz. Również na szóstym miejscu ukończyła bieg chrzanowska sztafeta
młodziczek, w składzie: Natalka Szczurek, Basia Wziętek oraz Roksana Legięć.
Bardzo dobre występy orientalistów Kościelca Chrzanów znalazły również
odzwierciedlenie w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw, w której chrzanowski klub zajął
wysoką siódmą lokatę.
Tegoroczne mistrzowskie zmagania młodzików odbyły się w sprzyjających warunkach
pogodowych i stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Za rok gospodarzem
kolejnego już XXXII Pucharu Najmłodszych będzie Wrocław. Zapewne i tam nie
zabraknie młodych talentów z Chrzanowa.
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