Puchar Borów Dolnośląskich

Międzynarodowa rywalizacja
Orientaliści Kościelca Chrzanów intensywnie przygotowują się do najważniejszych
imprez sportowych w 2012 roku. Ważnym etapem tych przygotowań był start w
międzynarodowych zawodach - Pucharze Borów Dolnośląskich. Chrzanowska młodzież
pokazała się w tej imprezie z bardzo dobrej strony.
Ponad 600. miłośników orientacji sportowej z ośmiu krajów Europy środkowej
rywalizowało w miniony weekend w okolicach Bolesławca w Pucharze Borów
Dolnośląskich. Chrzanowską szkołę orientacji reprezentowało w tych zawodach 18-tu
młodych zawodników Kościelca Chrzanów, podopiecznych trenera Jerzego Kryjomskiego.
Zabrakło wśród nich utytułowanej Dominiki Kulczyckiej, która w tym czasie trenowała wraz
z narodową kadrą młodzieżowców na terenie Słowacji, przygotowując się do startu w
Mistrzostwach Świata Juniorów.
Puchar Borów Dolnośląskich rozpoczął się od nocnego sprintu na terenie bolesławickiej
starówki. Bieg ten wymagał od uczestników szybkiego wyboru najlepszych wariantów na
trasie obfitującej w wiele tajemniczych zaułków, wąskich uliczek i przejść. Wzbudził on
wiele emocji, zwłaszcza wśród młodych zawodników. Jedną z najmłodszych uczestniczek
tego biegu była 9-letnia Sandra Kawala z Chrzanowa, która w kategorii dziewcząt do10. lat
wywalczyła 7. miejsce. Wśród 11-latków najlepiej w nocnej nawigacji poradzili sobie:
Kacper Starzykiewicz (4.miejsce), Zuzia Ohlaszeny (10.miejsce) i Natalka Kowal
(11.miejsce). 14-letnia Roksana Legięć była siódma w K-14, 15-letni Kamil Legięć –
szósty w M-16, a Mateusz Niedbała wywalczył 10. lokatę w kategorii M-18. Trener Jerzy
Kryjomski zajął drugie miejsce w kategorii M-50.
Zdecydowanie najtrudniejszym technicznie był drugi etap zawodów – bieg
średniodystansowy, rozegrany na terenie dawnego poligonu wojskowego Sahara.
Pokonanie tras na półotwartym piaszczystym terenie wymagało od biegaczy bardzo
precyzyjnego określania kierunku biegu (przy użyciu kompasu) oraz dobrego szacowania
odległości w terenie. W tym biegu najlepsze wyniki osiągnęli najbardziej doświadczeni
zawodnicy Kościelca: Natalka Kowal i Hania Dzierwa (obydwie K-12), Roksana Legięć i
Basia Wziętek (obydwie K-14), Kamil Legięć (M-16) oraz Mateusz Niedbała (M-18).
Ostatnim etapem tych międzynarodowych zawodów był klasyczny bieg naorientację,
rozegrany w okolicach malowniczego zamku w Kliczkowie. Na długich trasach w bardzo
urozmaiconym terenie chrzanowscy orientaliści radzili sobie najlepiej. Najszybszą w
kategorii K-12 była Natalka Kowal, a jej klubowe koleżanke Hania Dzierwa i Zuzia
Ohlaszeny były odpowiednio – czwarta i dziewiąta. W kategorii K-14 Roksana Legięć
uzyskała drugi czas, a Basia Wziętek przybiegła na 11 pozycji. Wśród chłopców do 12 lat
dziewiątą pozycję wywalczył Kacper Starzykiewicz, w M-16 trzeci czas miał Kamil Legięć,

a w M-18 Mateusz Niedbała przybiegł na szóstej pozycji. Drugi czas w klasycznym biegu
zawodników kategorii M-50 osiągnął trener Jerzy Kryjomski.
W końcowej klasyfikacji, obejmującej trzy etapy Pucharu Borów Dolnośląskich
najwyższe lokaty osiągnęli: Natalka Kowal, Roksana Legięć, Kamil Legięć i Jerzy
Kryjomski. Wszyscy uplasowali się na czwartych pozycjach w swoich kategoriach
wiekowych. Spośród nowych biegaczek Kościelca dobre starty zaliczyły: Sandra Kawala
(K-10), Natalka Szczurek, Iza Jakubczyk i Olga Barańska (wszystkie K-14).
W najbliższy długi weekend orientalistów Kościelca Chrzanów czeka kolejny poważny
sprawdzian – udział w międzynarodowych zawodach Grand Prix Mazowsza, które odbędą
się w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego koło Warszawy.
A już 16. maja zapraszamy na pierwszy etap jubileuszowego X Grand Prix Chrzanowa
w parkowym biegu na orientację, który odbędzie się na terenie Osiedla Niepodległości.
Więcej informacji na temat tych zawodów oraz pracy sekcji biegu na orientację na stronie
www.bno-chrzanow.org.pl oraz na szkolnych gazetkach sportowych.
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