www.choszczno.pl

Choszczno - Też biegaliśmy na orientację
25.05.2017.

CHOSZCZNO. Wczoraj nasze miasto włączyło się do ogólnopolskiej akcji &bdquo;Cała Polska biega z
mapą&rdquo;. W biegu na orientację zorganizowanym w okolicy Miejskiej Góry wystartowało 160 osób.
Choć deszcz nieco storpedował to wydarzenie, to jednak w naszym fotoreportażu znajdziecie same
uśmiechnięte twarze. A największe powody do radości mieli ci, którzy w tym dniu wygrali w
poszczególnych kategoriach: OLAF NOWICKI (Choszczno), KATARZYNA MAŃKA (Korytowo), JONASZ
UDYCZ, BARTOSZ SMYK (obydwaj ze Złocieńca) i BARTOSZ MAZAN (Szczecin).

Choć deszcz nieco storpedował to wydarzenie, to jednak przeglądając
poniższy fotoreportaż przekonamy się, że zdecydowana większość
uczestników z uśmiechem na twarzy pokonywała bardzo trudną trasę. O tym,
że nie była łatwa mówili przede wszystkim zawodnicy przyjezdni, głównie ze Złocieńca i Szczecina. Trener
ALEKSANDER BURZYŃSKI przywiózł
ze sobą uznanych już w regionie zawodników. &ndash; W tej grupie mam również
zawodniczki, które zdobywały medale na mistrzostwach Polski, Europy i
świata. Doskonale wiemy, że w tej dyscyplinie sportowej wasze miasto
dopiero raczkuje i przyjechaliśmy nie po to, aby wygrywać, lecz by
wesprzeć poczynania Aktywnego Choszczna &ndash; mówił przed startem.

I rzeczywiście dotrzymał słowa, bo swoje najlepsze zawodniczki wystawił
na najdłuższej i najtrudniejszej trasie. Dokładnie w tej, w której
wystartowali również późniejsi zwycięzcy BARTOSZ MAZAN i KRYSTIAN PETERSBURSKI
(obydwaj KOS BnO Szczecin). Choć pewnie wygrali, to nie kryli
zaskoczenia tym, że przyszło im biegać w tak trudnym i jednocześnie
urozmaiconym terenie. Tu jako ciekawostkę wypada podać, że w tym samym
dniu, tyle że wieczorem, do tej akcji włączył się również Szczecin, a
wymienieni zawodnicy również tam starowali, i to z sukcesami.
Choć w Choszcznie bieg na orientację jest dyscypliną nieco egzotyczną,
to jednak za sprawą Stowarzyszenia Aktywne Choszczno ma duże szanse na
to, aby zawitać tu na stałe. SYLWIA TELATYŃSKA i KAMIL DZIETCZYK, czyli główni animatorzy tego
przedsięwzięcia są pewni, że się im uda. Wspierają ich również MAREK SOBIEGRAJ i MACIEJ KRZYŚKO,
autorzy pachnącej jeszcze farbą mapy &bdquo;Małpiak&rdquo;, czyli tej, na której wczoraj biegali
wszyscy uczestnicy.
Marek i Maciej, to odpowiednio prezes i sekretarz Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Orientacji
Sportowej. Wspomnianą mapę w całości wykonali społecznie (obydwaj są również licencjonowanymi
kartografami &ndash; red.). &ndash; Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do rozwoju tej
dyscypliny sportowej w Choszcznie &ndash; mówi Krzyśko. Dodajmy, że &bdquo;Małpiak&rdquo; jest
drugą, profesjonalną mapą wykonaną na terenie naszej gminy (pierwsza autorstwa MICHAŁA MOTAŁY i
ANDRZEJA OLECHA, wykonana została w 1997 roku i nazywa się &bdquo;Rzecko&rdquo;. Można ją
znaleźć w archiwum www.orienteering.org.pl &ndash; red.). Warto też zaznaczyć, że obecnie na terenie
naszego województwa zarejestrowane są cztery kluby biegów na orientację, i fajnie, że w tej grupie jest
również Aktywne Choszczno.
Zarówno S. Telatyńska, jak i K. Dzietczyk liczą na to, że środowa akcja przyciągnie do ich klubu te osoby,
które polubią biegi na orientację. Choćby takie jak wymieniony wśród zwycięzców 6-letni OLAF NOWICKI
(na zdjęciu z prawiej). Przemoknięty, zmęczony, a mimo tego jego twarz promieniała od radości.
&ndash; Wygrałem! &ndash; zaznaczył, że na pokonanie trasy potrzebował zaledwie 15 minut.
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Wśród uczestników było wielu uznanych w regionie biegaczy, a osiągnięte przez nich wyniki najdobitniej
podkreślają, że w tej dyscyplinie sportu bieganie jest dopiero na drugim miejscu. - Zdecydowanie
ważniejsze jest wprawne orientowanie się w terenie i odpowiednie podjęcie decyzji. Możesz być pewny,
że wszelkie konsekwencje poniesiesz sam &ndash; tak swoją przygodę z biegami na orientację
komentował ANDERS GÄRDERUD, szwedzki lekkoatleta, wielokrotny rekordzista świata m.in. w biegu na
3000 m z przeszkodami.
Ostatnio w Polsce coraz częściej słychać o tzw. zielonych punktach kontrolnych. To projekt realizowany
wspólnie z Lasami Państwowym. Krótko tłumacząc, w terenie gdzie jest już mapa postawione są stałe
punkty. W każdej chwili możemy wybrać się na trening lub po prostu na spacer, a przy okazji możemy
sprawdzić swoje orientacyjne umiejętności. Na razie jednak zapraszamy do Aktywnego Choszczna, wszak
pachnący jeszcze farbą &bdquo;Małpiak&rdquo; daje duże możliwości.
Tadeusz Krawiec

PS. W naszej galerii zamieszczamy również mapę z trasą w kategorii A (najdłuższa, najwięcej punktów
kontrolnych). Wyniki końcowe, międzyczasy oraz mapy ze wszystkimi trasami znajdziemy na stronie
sobmark.info.pl
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