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Choszczno - XXI Choszczeńska Dziesiątka
29.08.2018.

CHOSZCZNO. 9 września szykuje się wielkie, biegowe święto. Już dzisiaj na liście startowej do 21. edycji
Choszczeńskiej Dziesiątki zapisanych jest 773 biegaczy, a w tym 106 z Choszczna. &ndash; Mam
nadzieję, że wspólnie pobijemy wszystkie rekordy &ndash; do startu zaprasza PAWEŁ CZAPIEWSKI.
Podkreśla, że przez internet można się zgłaszać tylko do 4 września, potem już tylko w biurze zawodów, i
to pod warunkiem, że będą wolne miejsca.

Tu się zapiszesz, jest też mapa trasy i trochę hitorii&hellip;

Dokładnie w południe 9 września, czyli za niespełna dwa tygodnie, spod
hali gimnazjum wystartują biegacze do 21. edycji Choszczeńskiej
Dziesiątki. Wszystko przemawia za tym, że także i tym razem padnie kilka
rekordów.

Od reaktywowanej w 2015 roku Choszczeńskiej Dziesiątki, czyli od 18.
edycji, głównym organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi Niagara, a wraz z nimi od początku działa PAWEŁ CZAPIEWSKI.
To on przypomina, że właśnie w tamtej edycji linię mety przekroczyło
319 biegaczy. W 2016 roku było ich już 478, a ubiegłoroczny rekord
wynosi 605. Skoro już jesteśmy przy cyfrach, to my policzyliśmy też, że
razem, w tych trzech odsłonach Ch10 ukończyło 236 choszcznian (55, 87 i
94 &ndash; red.). Te ostatnie cyfry imponują szczególnie organizatorom
pierwszych 17. edycji, bo doskonale pamiętają takie, w których
startowały &ndash; aż trudno w to uwierzyć &ndash; po dwie, trzy osoby z Choszczna.
Wszystko na to wskazuje, że 9 września choszcznianie znowu pobiją rekord
frekwencji, bo już dziś, czyli na 12 dni przed startem, na liście
zgłoszeń znajduje się 106 mieszkańców naszego miasta.
Jako ciekawostkę warto tu też przypomnieć, że we wszystkich poprzednich,
czyli 20 edycjach, w kategorii open, tylko po jednym zwycięstwie
odnieśli choszcznianie (w 1992 roku ZDZISŁAW PEREPICZKO i 2017 roku SYLWIA TELATYŃSKA &ndash;
red.).
P. Czapiewski liczy na to, że w tym roku frekwencyjny rekord ustali się
na poziomie około 700 biegaczy. &ndash; Podobnie jak ostatnio, także i tym
razem wystartujemy spod hali gimnazjum, potem pobiegniemy ul. Chrobrego,
Piastowską, Wolności, Rynek, Lipcową, znowu Piastowską i oczywiście
promenadą wokół jeziora Klukom &ndash; zachęca do zapisywania się. Zaznacza,
że do 4 września można zrobić to jeszcze przez stronę internetową, a po
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tym terminie, już tylko przed startem, w biurze zawodów. Oczywiście pod
warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca. Na wspomnianej stronie
znajduje się też szczegółowy regulamin biegu i m.in. z niego można
wyczytać, że w sumie organizatorzy nagrodzą biegaczy w 21 indywidualnych
kategoriach oraz w klasyfikacji drużynowej.
Opłata wpisowa wynosi 40 PLN i tu organizatorzy zrobili gest dla
mieszkańców powiatu choszczeńskiego, którzy za tzw. pakiet &bdquo;Lokals&rdquo;
zapłacą tylko 25 PLN. Co za to zapewniają? - Numer startowy, pamiątkowy
medal, posiłek regeneracyjny, napoje i udział w losowaniu nagród &ndash;
wylicza Czapiewski.
Organizatorzy zazwyczaj pierwsze numery startowe przydzielają osobom
szczególnym. My już wiemy, że 9 września z numerem 1 pobiegnie KAMIL TWAROGAL ze Szczecina,
natomiast numer 2 będzie miał JAROSŁAW GRZEGORCZYK
z Polic. Obydwaj wylicytowali je na tegorocznym finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu warto zaznaczyć, że J. Grzegorczyk, w
poprzedniej edycji biegł z jedynką, także wylicytowaną w finale WOŚP.

Tadeusz Krawiec

Tu zapiszesz się do biegu
www.sport-time.com.pl

Relacja, wyniki i fotoreportaż (400 zdjęć) z XX Choszczeńskiej 10

Trasa Choszczeńskiej 10 (mapa poniżej)

(0,0 km) Start ul. Bolesława Chrobrego
(0,1 km) ul. Piastowska
(0,62 km) ul. Wolności
(0,99 km) ul. Rynek
(1,1) Lipcowa
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(1,43) Wolności
(1,58 km) Piastowska
(2,09 km) Bolesława Chrobrego)
(2,42 km) zakręt ul. Wolności
(3,38 km) Promenada
(6,77 km) Betlejem
(7,93 km) Łabędzi Bulwar
(9,34 km) ul. Bolesława Chrobrego
(10,0 km) Meta ul. Bolesława Chrobrego
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