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Klubowe zakończenie sezonu.

Jak się okazało nie wszyscy wiedzieli, że biegi wchodzą w skład dyscypliny o nazwie
ORIENTACJA SPORTOWA - to właśnie tego hasła szukały dzisiaj drużyny w lesie.
Karolina i Marta rozwiesiły 18 lampionów z literkami, na punktach charakterystycznych, a więc
były dwie ambony leśne, dwa paśniki, był bunkier, ruiny bunkru, drzewa, ogrodzenia i liczne
doły.
Na starcie stawiło się 16 drużyn. Pozostałe 7 zgłoszonych zrezygnowało z udziału głównie ze
względów zdrowotnych.
Na trasę część ekip ruszyła w całym składzie, niektóre dzieliły trasę na pół i przekazywały
mapę po odnalezieniu swoich punktów.
Najszybciej na dzisiejszej trasie poradziła sobie rodzina: Maja, Kuba i Jacek. Niestety na
mecie trochę dłużej układali hasło z zebranych liter i rzutem na taśmę wyprzedzili ich
gimnazjaliści: Julia, Bartek i Łukasz. Przy okazji Bartkowi i Łukaszowi należą się
podziękowania za sprzątnięcie trasy po zawodach!
Trzeci na mecie zameldował się Filip z Jadwigą i Sebastianem, a tuż za nimi nasze
doświadczone biegaczki: Agnieszka, Magda i Kornelia.
Niepełny skład miały siostry: Ola i Klaudia, bo kolega się pochorował, ale mimo, to dziewczyny
poradziły sobie rewelacyjnie.
Były też drużyny czteroosobowe: Olaf, Inga, Iza i Olek, a zaraz za nimi: Hania, Sonia, Rafał i
Bogusław.
Bezbłędnie od startu do mety przebiegły również szóstoklasistki: Nina, Maja i Wika. Następni
na mecie stawili się Maja, Ola i Tomek.
Na miejscu 10 i 11 dwie rodziny z Łazisk: Agatka, Daria, Ewa i Sebastian, a tuż za nimi: Gosia,
Pawełek, Ania i Bartek.
Zgodnie z obietnicą z zamkniętymi oczami mapy wydrukował Łukasz, biorący udział w biegu z
Olą i dziećmi - Kornelią i Szymonem - bardzo dziękujemy za pomoc!
Klasy szóste reprezentowali: Wojtek i dwóch Michałów, a tuż za nimi czwartoklasiści: Robert,
Marcel i Igor. Najmłodsi chłopcy walczyli bardzo dzielnie i bez pomocy dorosłych sprawnie
poruszali się to trudnym terenie.
Nie mogło oczywiście na dzisiejszym bieganiu zabraknąć wiecznie spóźniających się na start,
ale nie na metę, Mateusza, Szymona, Magdy i Sebastiana!
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Pogoda w sam raz do biegania, a przemoczone buty można było po biegu wysuszyć przy
ognisku.

Impreza jak zawsze udana - główny cel, to dobra zabawa, a tego nie zabrakło!

Jeszcze raz w tym roku przebiegniemy się w Jastrzębiu, a potem sen zimowy i czekamy na
wiosnę.

Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę i radosną atmosferę.
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