Orientacja sportowa

Trudne Mistrzostwa
W wyjątkowo trudnych warunkach przyszło walczyć młodym zawodnikom podczas
Mistrzostw Małopolski w biegu na orientację. W Gorenicach koło Olkusza w ostatni
deszczowy weekend rywalizowało ponad 120 miłośników orientacji sportowej z całej
Małopolski. Biegacze Kościelca Chrzanów dziewięciokrotnie stawali na podium tych
zawodów.
Podnoszący się z roku na rok poziom sportowy polskiej orientacji sportowej wymaga od
wszystkich klubów sportowych pracy treningowej na profesjonalnym poziomie. Do tych
wymogów dostosowują się również organizatorzy zawodów regionalnych. Małopolska jest
jednym z najbardziej prężnych województw w tym zakresie. Nie przypadkiem czwórka
najlepszych zawodników z naszego regionu powołanych zostało do kadry narodowej
juniorów, młodzieżowców oraz seniorów w 2012 roku. Jest wśród nich także Dominika
Kulczycka z Chrzanowa.
Tegoroczne Mistrzostwa Małopolski w biegu na orientację stały na bardzo wysokim
poziomie sportowym. Zadecydował o tym nie tylko ciekawy i bardzo różnorodny teren, ale
także wymagające technicznie i fizycznie trasy. Deszczowa pogoda dodatkowo utrudniła
zawodnikom bieganie w lesie, a szczególnie podczas długich tras niedzielnego biegu
klasycznego.
Do zażartej rywalizacji w dziesięciu kategoriach wiekowych mistrzostw stanęło 18-tu
młodych orientalistów Kościelca Chrzanów. Wśród najlepszych zawodników sobotniego
biegu średniodystansowego znalazły się cztery chrzanowianki: Hania Dzierwa (K-12),
Roksana Legięć i Basia Wziętek (obie K-14) oraz Dominika Kulczycka (K-18+). Z kolei
Luiza Rajca (K-10), Jurek Dzierwa (M-14) oraz Kamil Legięć (M-16) ukończyli ten bieg na
czwartych pozycjach.
W biegu klasycznym piątka chrzanowian stanęła na podium: Hania Dzierwa, Roksana
Legięć, Dominika Kulczycka, Kamil Legięć oraz trener Jerzy Kryjomski (M-18+). Luiza
Rajca i Jurek Dzierwa ponownie zajęli czwarte lokaty w swoich kategoriach wiekowych.
Trudne technicznie i fizycznie trasy tegorocznych Mistrzostw Małopolski pozwoliły wyłonić
zawodników najlepiej przygotowanych do sezonu startowego. Cieszy wysoka forma
Roksany i Kamila Legięciów, którzy potwierdzili swoje wysokie aspiracje sportowe. Dobre
wyniki potwierdziły dziewczynki z K-12 (Hania Dzierwa, Natalka Kowal i Zuzia Ohlaszeny)
oraz Jurek Dzierwa z M-14, a po zimowej przerwie treningowej do wysokiej formy
dochodzi także Basia Wziętek. W mistrzostwach uczestniczyło kilkoro nowych
zawodników, którzy zbierają dopiero doświadczenie w nawigacji terenowej. Obiecujące są
zwłaszcza występy młodziutkiej 7-letniej Luizy Rajca.
Więcej informacji o zielonym sporcie (bno) oraz pracy sekcji Kościelca na stronie
www.bno-chrzanow.org.pl.
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