Bieg na orientację

Międzynarodowe sukcesy
Kolejne międzynarodowe zawody i kolejne sukcesy orientalistów Kościelca
Chrzanów. Młodzi adepci zielonego sportu zwyciężyli aż w trzech kategoriach
międzynarodowych zawodów Puchar Wawelu.
Podczas XXX Pucharu Wawelu, w którym uczestniczyło ponad 500. biegaczy
na orientację z 12 krajów Świata, aż sześciu chrzanowskich zawodników zajęło
miejsca w pierwszej szóstce poszczególnych kategorii wiekowych.
Największe sukcesy osiągnęła trójka najbardziej utalentowanych i doświadczonych
zawodników.
W kategorii K-14, po bardzo ładnym ostatnim trzecim biegu, zwyciężyła Roksana
Legięć, srebrna medalistka niedawnych Mistrzostw Polski. Roksana nadrobiła
ponad 10-minutową stratę z pierwszych dwóch dni zmagań na Jurze i jako
pierwsza przybiegła na metę.
Równie dobrze spisał się jej brat Kamil Legięć, który podobnie jak Roksana,
wystartował w ostatnim biegu z trzeciej pozycji. Dzięki żelaznej dyscyplinie
taktycznej i mocnym nerwom Kamil (również podwójny medalista Mistrzostw
Polski) doszedł na trasie swoich rywali z kategorii M-14 i zdecydowanie ich
wyprzedził.
Nie miała większych problemów na trasach jubileuszowego Pucharu Wawelu
najbardziej utytułowana chrzanowska orientalistka, Dominika Kulczycka.
W ostatnich swoich zawodach przed startem w Mistrzostwach Świata Juniorów
Kulka znów pokazała, ze jest w bardzo dobrej formie. Biegając treningowo (takie
były zalecenia trenerów kadry narodowej) zwyciężyła wszystkie rywalki
w kategorii K-18.
Na trzecim stopniu podium skończyła rywalizację nasza najmłodsza iskierka,
podwójna złota medalistka Pucharu Najmłodszych, Natalka Kowal. Błędy,
popełnione w pierwszym biegu, w jej przypadku okazały się jednak nie do
odrobienia w ciągu kolejnych dwóch dni zawodów.
Bardzo dobrze zaprezentował się także klasowy kolega Natalki, 10-letni Dominik
Kawala, który wywalczył czwartą pozycję w kategorii M-10N.
Bardzo dobre rezultaty osiągnęli w tych zawodach również inni młodzi
chrzanowscy biegacze: 10-latkowie Hania Dzierwa i Kacper Starzykiewicz, a także
12-latkowie Natalka Szczurek oraz Jurek Dzierwa. Wszyscy oni zajęli miejsca
w pierwszej dziesiątce swoich kategorii.
Po tak udanym początku wakacji już w najbliższą środę czwórka młodzików
Kościelca wyjedzie z kadrą Małopolski na obóz na Pomorze, gdzie wraz z trenerem
Jerzym Kryjomskim będzie trenować, odpoczywać i dopingować Kulce podczas
Mistrzostw Świata Juniorów. Odbędą się w one w Wejherowie, Lęborku i Rumii
w dniach 2-9. lipca.
W drugiej turze na obóz wakacyjny, tym razem do Limanowej, wyjedzie ósemka
najmłodszych adeptów zielonego sportu. Po zakończeniu obozu "Sportowe

Wakacje" wraz z trenerem pojadą oni pod koniec lipca na Słowację, gdzie
uczestniczyć będą w 3-dniowych międzynarodowych zawodach Slovak Karst Cup.
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