Mistrzowskie biegi chrzanowian
Podczas Mistrzostw Małopolski w klasycznym biegu na orientację, które odbyły się w
Płokach, aż dziewięcioro zawodników Kościelca Chrzanów stanęło na podium. Prawie
we wszystkich kategoriach kobiecych złote medale powędrowały do Chrzanowa.
Trzeci rok z rzędu Klub Sportowy Kościelec Chrzanów otrzymał prawo organizowania
Otwartych Mistrzostw Małopolski w biegu na orientację. To efekt bardzo dobrej pracy
szkoleniowej i organizacyjnej prowadzonej od lat przez chrzanowski klub. W tym roku
zawody mistrzowskie nałożyły się na termin ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega z
mapą”. W krakowskim Parku Jordana w sobotnie przedpołudnie kilkaset osób uczestniczyło
w promocyjnych zawodach „zielonego sportu”.
W Mistrzostwach Małopolski w klasycznym bno, które rozegrano w popołudniowej porze
w Płokach, uczestniczyło prawie 70-ciu najlepszych orientalistów z Małopolski oraz
gościnnie kilkoro zawodników ze Śląska. Reprezentację Chrzanowa stanowiło 18-cioro
młodych biegaczy Kościelca. Klasyczne dystanse, jakie mieli do pokonania uczestnicy
zawodów, w linii prostej miały długość od 2 km w najmłodszych kategoriach do 10 km w
kategorii seniorów. Lasy płockie doskonale nadają się do dłuższych tras, gdyż są bardzo
dobrze przebieżne i mają delikatną rzeźbę terenu.
Mistrzostwa rozegrano w sześciu kategoriach wiekowych, żeńskich oraz męskich. Biegi w
kategoriach żeńskich zdominowały zawodniczki Kościelca, które triumfowały w czterech
spośród nich. W najmłodszej kategorii K-10 (dziewcząt do 10 lat) zdecydowanie wygrała
Natalia Kowal, pokonując trasę około 2 km w czasie niewiele ponad 17 minut. Trasę K-12
najszybciej pokonała zawodniczka Wawelu Kraków Ada Biederman, ale tuż za nią
uplasowała się Weronika Kulczycka z Chrzanowa. Natalia Szczurek w tej kategorii zajęła
piąte miejsce, a Iza Jakubczyk była siódma. Za to podwójne zwycięstwo zawodniczki
Kościelca odniosły w kategorii K-14. Zwyciężyła Roksana Legięć przed Basią Wziętek. W
K-16 Daria Michałek z Chrzanowa zdobyła złoty medal Mistrzostw Małopolski, podobnie
jak utytułowana Dominika Kulczycka w kategorii K-18/21. Trasę długości ponad 9 km w
linii prostej Kulka pokonała w czasie niewiele ponad 70 minut. Wśród chłopców do 10 lat
(M-10) najlepiej poradził sobie Kacper Starzykiewicz z Kościelca, który swoją trasę o
długości ponad 2 km pokonał w czasie poniżej 17 minut. W tej samej kategorii czwarte
miejsce wywalczył najmłodszy z chrzanowskich biegaczy, zaledwie 8-letni Kubuś Gałecki.
Szóstą lokatę zajął kolejny zawodnik Kościelca Patryk Kucek. W kategorii M-12 brązowy
medal zdobył Jurek Dzierwa, a jego klubowy kolega Kamil Filipek był piąty. Trójka
chrzanowian startująca w kategorii M-14 nie zdołała stawić czoła mocnym zawodnikom
Wawelu Kraków. Na czwartej pozycji uplasował się Kamil Legięć, piąty był Mateusz
Pucuła, a szósty Maciek Gałecki. Z kolei w kategorii M-18/21 Mateusz Niedbała z
Chrzanowa zdobył na najdłuższej trasie brązowy medal, ustępując biegaczom z Krakowa.

W sumie orientaliści Kościelca Chrzanów wywalczyli podczas Mistrzostw aż pięć złotych
medali, dwa srebra i dwa brązowe medale. To był bardzo dobry występ młodych
podopiecznych trenera Jerzego Kryjomskiego.
Wszystkich zainteresowanych poznaniem uroków zielonego sportu już dzisiaj zapraszamy
do udziału w IX Grand Prix Chrzanowa w parkowym biegu na orientację. Począwszy od
17-go maja można samemu w bezpiecznych warunkach poznać tą niezwykle ciekawą
dyscyplinę sportu. Szczegóły na plakatach i gazetkach we wszystkich chrzanowskich
szkołach oraz na stronie www.bno-chrzanow.org.pl.
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