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CHOSZCZNO. Także i nasze miasto włączyło się do ogólnopolskiej akcji &bdquo;Cała Polska biega z
mapą&rdquo;. Wczoraj po Starym Mieście, ukrytych pomiędzy blokami punktów kontrolnych, szukało
około 150 biegaczy. Choć dla większości z nich była to tylko zabawa, to jednak warto podkreślić, że na
najdłuższej i najtrudniejszej trasie triumfował MARCIN SMYK ze Złocieńca, a w pozostałych czterech
zawodnicy z naszej gminy: choszcznianie MIŁOSZ MAJCHRZAK, NADIA MALINOWSKA i KONRAD PIERZAK
oraz suliszewianin TYMOTEUSZ MĄDEREK.

Organizatorem choszczeńskiej edycji akcji &bdquo;Cała Polska biega z mapą&rdquo;
jest Stowarzyszenie Aktywne Choszczno. To właśnie oni zaszczepili w
naszym mieście biegi na orientację. &ndash; U nas ta dyscyplina sportu jest
mało znana, więc tym razem zdecydowaliśmy, że oprócz tradycyjnych tras,
przygotujemy również orientacyjną zabawę dla przedszkolaków. Ci bardziej
doświadczeni biegali po mieście, według pachnącej jeszcze farbą mapy
&bdquo;Mur Południowy&rdquo;, natomiast maluchom zaserwowaliśmy jej specjalny
wycinek &ndash; tłumaczyła wczoraj SYLWIA TELATYŃSKA. O tym, że ci najmłodsi bawili się dobrze,
najlepiej świadczyły okrzyki radości, gdy odkrywali kolejne punkty kontrolne.
Na najdłuższej i najtrudniejszej trasie (kategoria A) triumfował MARCIN SMYK ze Złocieńca, drugi był
DANIEL ROTTER ze Stargardu, a trzecie miejsce wywalczył reprezentant choszczeńskiego dywizjonu
artylerii samobieżnej MARCIN FILIPEK. W kategorii B wygrał MIŁOSZ MAJCHRZAK (Kajakarstwo
Klasyczne Choszczno), a podium uzupełniły reprezentantki Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie MARTYNA
WOJDAK i JULIA JASIEWICZ. Kategoria C zdominowana została przez biegaczy Szkoły Podstawowej nr 3
w Choszcznie: NADIĘ MALINOWSKĄ, BARTOSZA DUCHNICZA i SAMUELA GOŁĘBIEWSKIEGO. W kategorii
D dwa pierwsze miejsca również dla zawodników z Trójki. Tu wygrał KONRAD PIERZAK, drugi był
GRZEGORZ BASISTY, a trzecie miejsce zajęła ZUZANNA MICIUL (SP nr 1 w Choszcznie). Na tzw. trasie
wstążkowej (kategoria E) zwyciężył TYMOTEUSZ MĘDEREK (SP nr 1 w Suliszewie), drugi był FILIP
KOŁCZYKIEWICZ (SP w Korytowie), a trzecia MAJA BARANOWSKA (SP nr 1 w Suliszewie).
Tadeusz Krawiec

{gallery}bno_cpbzm2018{/gallery}

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 16 December, 2018, 12:19

