
I Karłowicki Bieg Przełajowy 

            
    W dniu 4.04.2014r. uczniowie naszej szkoły w odpowiedzi na zaproszenie 

Gimnazjum nr 24 wzięli udział w I Karłowickim Biegu Przełajowym. Zawody 

zostały rozegrane w dwóch kategoriach - dziewcząt i chłopców - i polegały na 

przebiegnięciu dystansu 1000m po przygotowanej przez organizatorów trasie, 

składającej się z dwóch pętli: 

- pętla czarna o dystansie 450m, 

- pętla czerwona o dystansie 550m, 

co dawało do pokonania łączny dystans jednego kilometra, zarówno w kategorii 

dziewcząt, jak i chłopców. Nagrody przyznawano w klasyfikacji  indywidualnej 

i  drużynowej (każdy uczestnik gromadził punkty dla swojej szkoły). 



 

    Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: 

Dziewczyny: Julia Wikieł, Natalia Kalinowska, Joanna Kowalik, Kinga Podleśna, 

Julia Detmerowska, Wiktoria Jędrychowska, Wiktoria Cząstkiewicz, Oliwia 

Owczarz. 

 



Chłopcy: Fabian Gotman, Łukasz Wójcik, Dawid Kusztykiewicz, Wiktor Hupa, 

Kacper Kusak, Kamil Lenartowicz, Jakub Wołk, Michał Śniegula,                             

Adrian Stolarczyk, Alan Sycz. 

 

    Jako pierwsze do rywalizacji o zwycięstwo na starcie wspólnym stanęły 33 

dziewczyny, reprezentujące pięd szkół podstawowych, w tym osiem 

zawodniczek ze Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we 

Wrocławiu. 

                          

 



    Po emocjonującym pojedynku Oliwia Owczarz  zajęła 3 miejsce w klasyfikacji 

indywidualnej,  Kinga Podleśna miejsce 6 , natomiast dziewczyny zgromadziły 

łącznie 42 punkty liczące się do klasyfikacji ogólnej. 

 

    Jako drudzy do rywalizacji o zwycięstwo na starcie wspólnym stanęli chłopcy 

(46 uczestników, w tym 10 reprezentujących naszą szkołę). Od samego 

początku na prowadzenie wysunął się Michał Śniegula, który przez cały bieg był 

liderem stawki i jako pierwszy przekroczył linię mety. 

 

 
 



 

 
 

    Doskonale spisali się też pozostali chłopcy, a mianowicie Wiktor Hupa, który 

zajął 5 miejsce oraz Jakub Wołk, plasując się na miejscu 6. Chłopcy zgromadzili 

łącznie 51 punktów liczących się do klasyfikacji ogólnej, co dało ostateczny 

wynik 93p. ( wynik taki sam jak numer szkoły rozbudził nadzieję na 

zwycięstwo). 

     Po podliczeniu punktów z biegów indywidualnych dziewcząt i chłopców 

przedstawiono wyniki klasyfikacji koocowej szkół: nasza Szkoła zajęła I miejsce 

w I edycji Karłowickiego Biegu Przełajowego. Wszystkim uczestnikom 

serdecznie gratuluję sukcesów indywidualnych oraz drużynowego zwycięstwa, 

życzę powodzenia i dalszych sukcesów w sporcie. 



 
 

Adrian Gierak 


