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Przy pięknej, wiosennej pogodzie, odbyły się szóste w tym sezonie
zawody z cyklu Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. W minioną sobotę biegacze z
mapami w ręku przemierzali trasy ustawione w Parku Kajki. Tradycyjnie na zawodach nie
zabrakło dzieci i młodzieży z elbląskich szkół. Szóste w tym sezonie zawody w biegach na
orientację, organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz EKO Gryf
przy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, ponownie zawitały do centrum miasta. Na trasie,
usytuowanej w Parku Kajki, a zaprojektowanej przez Kazimierza Szulżyckiego, zmagało się
łącznie 48 biegaczy. Tradycyjnie już nie zabrakło dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6,
Gimnazjum nr 7 oraz grupy Slawator Elbląg.
- Zawody odbyły się przy przepięknej, prawie wiosennej pogodzie, co zachęciło do udziału
prawie pół setki biegaczy - informuje Bolesław Czechowski z EKO Gryf Elbląg. - Każda
kategoria miała wyznaczona indywidualną trasę, a dodatkowym, bardzo ciekawym
utrudnieniem, był brak lampionów na stojakach. A że startowali doświadczeni zawodnicy, tak
więc błędów w odnalezieniu odpowiednich punktów było niewiele.
Tradycyjnie już biegacze mieli nieograniczony czas na znalezienie wszystkich punktów
kontrolnych narysowanych na mapie, których w zależności od kategorii wiekowych była różna
ilość. Tym razem jednak kolejność ich zaliczania nie była dowolna. Zgodnie z przepisami
należało je odnaleźć zgodnie z kolejnością narysowaną na mapie, a każdy indywidualnie musiał
przekalkulować i zaplanować trasę biegu w taki sposób, by pokonać ją jak najszybciej.
W szóstych w tym sezonie zawodach, najwięcej biegaczy wystartowało w kategorii open
mężczyzn. Najlepiej z trasą i utrudnieniami poradził sobie Jarosław Mazur, dla którego był to
dopiero trzeci start w tym sezonie. Tuż za nim linię mety przekroczył lider klasyfikacji mężczyzn
Piotr Światkowski. Na najniższym stopniu podium znalazł się Mariusz Wąsicki. Cała trójka to
zawodnicy z Elbląga. W klasyfikacji generalnej, na prowadzeniu nadal znajduje się Piotr
Światkowski, który do tej pory zgromadził 288 punktów. Na drugie miejsce awansował Mariusz
Wąsicki (257 pkt.), a na najniższym stopniu podium znajduje się Józef Tyszkowski (197 pkt.).
Ciekawy przebieg miała także rywalizacja dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych. Po raz
pierwszy w tym sezonie na zawodach pojawiła się Julia Typańska i od razu zdominowała
rywalizację. Uczennica Gimnazjum nr 9 najszybciej pokonała trasę, wyprzedzając drugą na
mecie Magdalenę Wiatr, oraz liderkę klasyfikacji generalnej Aleksandrę Boenig. Trzecie miejsce
nie przeszkodziło jej jednak w utrzymaniu prowadzenia w „generalce”, choć druga w tej
klasyfikacji Magdalena Wiatr, traci do liderki zaledwie sześć punktów. Jedenaście punktów
straty do pierwszego miejsca ma za to, trzecia w klasyfikacji Zuzanna Cybulska, która tym
razem zajęła dopiero piąte miejsce. W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców prym
wiedzie Kamil Banach. Uczeń Gimnazjum nr 8 po raz czwarty w sezonie okazał się
bezkonkurencyjny, zdobywając komplet punktów. Drugi linię mety przebiegł Mateusz Szot (Gim.
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nr 7), a trzecie miejsce zajął Franciszek Zmyślony, uczeń Gimnazjum nr 3. W klasyfikacji
generalnej na prowadzeniu znajduje się Piotr Banach (289 pkt), drugie miejsce zajmuje
Mateusz Szot (232 pkt.), a trzeci w klasyfikacji Przemysław Bagiński, traci już do lidera ponad
130 punktów.
Po zakończeniu rywalizacji sportowej odbyło się wręczenie dyplomów i upominków dla
najlepszych zawodników. Dodatkowo wśród uczestników rozlosowane zostały trzy zaproszenia
do Pizzerii „La Capra” oraz miesięczny karnet do Fitness Clubu Calypso Elbląg.
- Ewenementem są biegające rodziny, których w tej rundzie było aż sześć - dodaje Bolesław
Czechowski. - Ich liczba stale wzrasta, co nas bardzo cieszy. Gratulujemy wszystkim rodzinom i
życzymy biegania jak długo się da. Dziękujemy także Kazimierzowi Szulżyckiemu i Krzysztofowi
Banachowi, którzy ustawiali punkty kontrolne w terenie.
Kolejne zwody VI edycji Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację, rozegrane zostaną w
sobotę, 21 marca o godz. 10:00. Tym razem zawodnicy wrócą do rywalizacji w Bażantarni.
Zbiórka przy restauracji Myśliwska. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową
(kazek14521@onet.pl, bolesaw.czechowski@interia.pl) lub w dniu imprezy w biurze zawodów w
godzinach 9:30-9:45. Więcej informacji o zawodach, wyniki, terminarze, punktacje generalną
oraz galerie zdjęć, można znaleźć na stronie internetowej www.mosir.elblag.eu, w zakładce
imprezy sportowe.
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