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VIII Choszczeński Bieg Terenowy
21.09.2015.

CHOSZCZNO. Ponad 800 osób wystartowało w ósmej edycji Choszczeńskiego
Biegu Terenowego. Największe powody do radości miała KATARZYNA
POKORNIECKA, której córka ZOSIA wywalczyła brązowy, a syn JULIAN złoty
medal. Z dużej frekwencji cieszył się PAWEŁ CZAPIEWSKI. Jego zdaniem, to
kolejny dowód na to, że bieganie w naszej gminie staje się coraz
modniejsze.

Tradycyjnie już najliczniej obsadzone były kategorie najmłodsze. Tu zdarzało się, że w jednym biegu
startowało blisko 100 zawodników. Po XVIII Choszczeńskiej Dziesiątce, którą rozegrano dwa tygodnie
temu, organizatorzy głośno mówili o tym, że w przyszłorocznej edycji będą również biegi dla dzieci.
Jednak po tym, co w piątek zobaczyli na Placu Witosa, raczej zrezygnują z tego pomysłu. &ndash;
Wprowadzanie tak licznych kategorii na trasy asfaltowe mogłoby być niebezpieczne dla samych dzieci
&ndash; tłumaczy PAWEŁ CZAPIEWSKI. Mimo tego, że nasz rekordzista Polski, mistrz Europy i brązowy
medalista mistrzostw świata w biegu na 800 metrów karierę sportową zakończył już ponad dwa lata
temu, to jednak nadal jest bardzo popularny wśród dzieci, które ciągle prosiły o autografy. Kontynuując
temat frekwencji trenerzy przypomnieli, że w poprzednich edycjach biegu, w najstarszych kategoriach,
czyli szkół ponadgimnazjalnych zdarzało się, że startowały dwie, trzy dziewczyny, a tutaj było ich ponad
20. ROBERT ŁYKO, wuefista ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, komentując taki widok stwierdził,
że na trasie wokół jeziora widuje coraz więcej osób, które w czasie gdy je uczył&hellip;, przynosiły
zwolnienia lekarskie. &ndash; To nie tylko moda, do biegania trzeba dojrzeć &ndash; podsumował.
KAROLINA PLUTA, która w swojej kategorii zajęła trzecie miejsce, nic o modzie nie mówiła, ale zdradziła
nam, że jej sportem numer jeden jest badminton, natomiast bieganie traktuje jako uzupełnienie
treningu. Mimo tego, że biegi były rozgrywane przed południem, to jednak przyszło całkiem dużo kibiców,
głównie rodziców i dziadków. Wspomnieliśmy już wyżej o KATARZYNIE POKORNIECKIEJ, która z dumą
patrzyła na Zosię i Juliana odbierających medale od P. Czapiewskiego. Także PIOTR WRÓBEL uściskał
córkę JULIĘ, która wygrała wśród gimnazjalistek. Tradycyjnie już bardzo zgraną grupę kibiców mieli
reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie, z dyrektorką EWĄ KLIŃSKĄ na czele. Trzeba
przyznać, że miały co oklaskiwać, bo na 36 możliwych do zdobycia medali, zgarnęli aż 16. Dodajmy, że
10 razy na podium stawali reprezentanci SP nr 1 w Choszcznie, trzykrotnie SP nr 1 w Suliszewie i raz SP
w Sławęcinie. Wśród wszystkich biegaczy największe wrażenie na kibicach zrobił BARTOSZ
POPIELARCZYK, który na zupełnym luzie i z dużą przewagą wygrał ze starszymi kolegami. Od kilku już lat
o nim piszemy, bo to bardzo utalentowany biegacz. Szkoda tylko, że on sam postawił na piłkę nożną.
Organizatorem piątkowej imprezy było Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie. Tym razem oprócz
medali, pucharów i dyplomów, pięciu najlepszych nagradzano także koszulką., a wszyscy zawodnicy
poczęstowani zostali kiełbaską z grilla. Brawa należą się także sędziom oraz ZBIGNIEWOWI
GARZYŃSKIEMU, który całość poprowadził. Na koniec przypomnijmy, że bieg rozgrywany był w piątek i
od P. Czapiewskiego usłyszeliśmy, że w sobotę z grupą choszcznian zamierza wystartować w
szczecińskim maratonie. Dziś już wiemy, że aż ośmiu mieszkańców naszej gminy ukończyło ten bieg, a
nasz mistrz po raz kolejny przebiegł go w czasie poniżej czterech godzin (3:59:04 &ndash; red.). Brawo,
bo to kolejny, taki nieoficjalny rekord choszczeńskich biegaczy, którzy ukończyli ten ekstremalny dystans.
Tu warto też podkreślić fakt, że znany nam dobrze st.chor. sztab. JACEK SCHMIDT z choszczeńskiego
dywizjonu artylerii samobieżnej przebiegł go w pełnym umundurowaniu.
Tadeusz Krawiec
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Wyniki VIII Choszczeńskiego Biegu Terenowego

Klasy I SP
1. AMELIA WRÓBEL (SP nr 3 w Choszcznie), 2. KINGA DZIURŻYŃSKA (SP nr 3 w
Choszcznie), 3. ZOSIA POKORNIECKA (SP nr 3 w Choszcznie) &ndash; 1. ANTONI
ŁOPATO (SP nr 1 w Choszcznie), 2. BARTOSZ WALENDZIK (SP nr 1 w
Choszcznie), 3. KRYSTIAN BUTRYN (SP nr 1 w Choszcznie).
Klasy II SP
1. WIKTORIA BAZAN (SP nr 3 w Choszcznie), 2. MARTYNA URWENTOWICZ (SP nr 1
w Suliszewie), 3. PAULINA MAJCHRZAK (SP nr 1 w Choszcznie) &ndash; 1. FILIP
FRANAS (SP nr 1 w Choszcznie), 2. JAKUB BRZĘCZEK (SP nr 1 w Choszcznie),
3. TYMON JAGODZKI (SP nr 1 w Choszcznie)
Klasy III SP
1. JAGODA ZIELIŃSKA (SP nr 3 w Choszcznie), 2. KALINA PADOKUŁA (SP nr 3 w
Choszcznie), 3. ROKSANA DUPLAK (SP nr 3 w Choszcznie) &ndash; 1. JULIAN
POKORNIECKI (SP nr 3 w Choszcznie), 2. MATEUSZ JÓZEFOWICZ (SP nr 1 w
Choszcznie), 3. JAKUB WOLNY (SP nr 1 w Choszcznie)
Klasy IV SP
1. KAMILA KĄKOLEWSKA (Będargowo), 2. AMELIA SAKOWSKA (SP nr 3 w
Choszcznie), 3. NATALIA MIKRUK (Będargowo) &ndash; 1. KRZYSZTOF DZIERMON (SP w
Sławęcinie), 2. DORIAN KASPROWICZ (SP nr 3 w Choszcznie), 3. MICHAŁ
BIELECKI (SP nr 3 w Choszcznie)
Klasy V SP
1. MAJA RACZEK (Będargowo), 2. NADIA MALINOWSKA (SP nr 3 w Choszcznie),
2. DAMGARA SUSZCZYŃSKA (Będargowo) &ndash; 1. DOMINIK WALUSIAK (Krzęcin), 2.
DANIEL KALUPA (SP nr 1 w Choszcznie), 3. JAKUB FILIPIAK (Karsko)
Klasy VI SP
1. KINGA NOWAKOWSKA (SP nr 1 w Suliszewie), 2. MAŁGORZATA GARBICZ (SP nr
1 w Suliszewie), 3. ALICJA RACZYŃSKA (SP nr 3 w Choszcznie) &ndash; 1. KONRAD
NACHURNY (SP nr 3 w Choszcznie), 2. MARIUSZ KOWALSKI (SP nr 3 w
Choszcznie), 3. GRACJAN ZWOLIŃSKI (SP nr 3 w Choszcznie)
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Klasy I i II gimnazjum
1. JULIA WRÓBEL (Krzęcin), 2. JULIA JASIEWICZ (Krzęcin), 3. ZUZANNA
KEPLIN (PG w Choszcznie) &ndash; 1. KAMIL LEWANDOWSKI (Krzęcin), 2. DOMINIK
MACIĄG (PG w Choszcznie), 3. JAKUB FRANAS (PG w Choszcznie)
Klasy III gimnazjum i I średnia
1. MAGDALENA NASKRĘT (ZS nr 2 w Choszcznie), 2. IWETTA KOSAKOWSKA (PG w
Choszcznie), 3. WERONIKA NOWAK (I Tch.) &ndash; 1. BARTOSZ POPIELARCZYK (PG w
Choszcznie), 2. KAMIL MICHALAK (ZS nr 2 w Choszcznie), 3. DAWID
PACHOLCZYK (ZS nr 1 w Choszcznie)
Klasy II i III średnie
1. JUSTYNA KOSAKOWSKA (ZS nr 1 w Choszcznie), 2. ANNA WOLNIAK (ZS nr 1 w
Choszcznie), 3. KAROLINA PLUTA (ZS nr 1 w Choszcznie) &ndash; 1. OSKAR
JACKOWSKI (ZS nr 2 w Choszcznie), 2. MIKOŁAJ OBIAŁA (ZS nr 1 w
Choszcznie), 3. JAN PIERZAK (ZS nr 2 w Choszcznie)
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