
Mistrzostwa Polski uczniowskich klubów sportowych 
w narciarstwie biegowym

PIĘĆ MEDALI NASZYCH UCZNIÓW NA MISTRZOSTWACH POLSKI

Siedem  medali  (cztery  złote,  trzy  srebrne)  wywalczyli  zawodnicy  MKS  Halicz 
Ustrzyki  Dolne  na  Mistrzostwach  Polski  Uczniowskich  Klubów  Sportowych  w  biegach 
narciarskich. Pięć z siedmiu zdobytych medali są dziełem uczniów naszej szkoły. Zawody po 
raz kolejny odbyły się na trasach biegowych w Wiśle na Kubalonce w dniach 15-17.03. W 
stawce blisko 250 zawodników z całej Polski, nasze województwo reprezentowały trzy kluby 
w tym dwa z naszej gminy, MKS Halicz Ustrzyki Dolne i UKS Lotnik Ustianowa.

Zawody tradycyjnie rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 1997/1998 
–  Junior  C,  rocznik  1999/2000  –  Junior  D,  rocznik  2001  i  młodsi  –  Junior  E.  Dla 
wymienionych  kategorii  są  to  najważniejsze  zawody  w  sezonie,  traktowane  są  jako 
Mistrzostwa  Polski.  Trasy  były  bardzo  dobrze  przygotowane,  pogoda  również  dopisała, 
bowiem we wszystkie dni był lekki mrozik i świeciło słońce.

Zawody rozpoczęły się od biegów stylem klasycznym. Jako pierwsi ruszyli na trasę o 
długości 3 km, Juniorzy C. Ósme miejsce zajął Maciej Piergies, dziesiąte – Rafał Szymbara, 
dwudzieste  siódme  –  Karol  Fundanicz,  dwudzieste  dziewiąte  –  Maciej  Szymanek, 
trzydzieste  szóste  –  Michał  Zegar.  Juniorki  C  również  biegły  na  3  km.  Szóste  miejsce 
wywalczyła  Natalia Zając,  szesnaste –  Marcelina Zwarycz, dwudzieste drugie –  Paulina 
Mocur, dwudzieste siódme – Patrycja Starzak, dwudzieste ósme – Justyna Chmielowska, 
czterdziesta czwarta –  Natalia Kwaśnik. Juniorzy D biegli na 2.5 km. Pierwszy medal dla 
narciarzy  „Halicza”  zdobył  Paweł  Sałosz,  który  zajął  drugie  miejsce.  Na  siedemnastym 
miejscu  ukończył  bieg  Maciej  Giefert,  dwudziestym  czwartym  –  Dawid  Kłodowski, 
dwudziestym  szóstym  –  Remigiusz  Kunasz,  dwudziestym  dziewiątym  –  Szymon 
Paszkiewicz,  trzydziestym  –  Krzysztof  Błyskal.  Pierwszy  złoty  medal  dla  „Halicza” 
wywalczyła  Izabela  Marcisz,  (reprezentująca  nasz  klub,  ale  uczennica  SP  Korczyna), 
dwudziesta druga przybiegła  Zuzanna Wójtowicz, trzydziesta ósma – Joanna Przybycień. 
Juniorzy E pokonywali  pętlę  2 km. Trzynaste  miejsce zajął   nasz jedyny zawodnik w tej 
kategorii, startujący na tych zawodach  -  Mateusz Duma. Drugi złoty medal w pierwszym 
dniu  zawodów  dla  MKS  Halicz   padł  łupem  Sabiny  Lizis,  jedenaste  miejsce  zajęła 
Katarzyna Harsche.

Drugiego dnia biegano stylem dowolnym. Juniorzy C biegli 3 km. Dziewiąte miejsce 
zajął  Maciej  Piergies,  trzydzieste  –  Karol  Fundanicz,  trzydzieste  trzecie  –  Maciej 
Szymanek,  trzydzieste  siódme –  Michał Zegar.  Juniorki C, miały do pokonania ten sam 
dystans.  Na czternastym miejscu  przybiegła  Marcelina  Zwarycz,  szesnastym –  Patrycja 
Starzak,  dziewiętnastym  –  Natalia  Zając,  dwudziestym  trzecim  –  Paulina  Mocur, 
dwudziestym czwartym – Justyna Chmielowska, czterdziestym trzecim – Natalia Kwaśnik. 
Juniorzy D, dystans 2.5 km. Piąte miejsce zajął Paweł Sałosz, osiemnaste – Maciej Giefert, 
dwudzieste ósme – Maciej Buśko, trzydzieste piąte – Dawid Kłodowski, trzydzieste szóste – 
Remigiusz  Kunasz,  trzydzieste  siódme –  Szymon Paszkiewicz.  Najlepsza  z  Juniorek  D, 
Izabela Marcisz wywalczyła swój drugi złoty medal, dwudziesta piąta przybiegła  Zuzanna 
Wójtowicz. Juniorzy E biegli na 2 km. Mateusz Duma sklasyfikowany został na czternastym 
miejscu. Drugi swój złoty medal indywidualnie zdobyła Sabina Lizis, na dwunastym miejscu 
ukończyła bieg Katarzyna Harsche, dwudziestym pierwszym -  Joanna Midura. 

Trzeci  dzień  zmagań  to  biegi  sztafetowe,  którym  towarzyszą  największe  emocje. 
Rywalizację  rozpoczęli  Juniorzy  C  na  dystansie  4  x  3  km MIX  (pierwsze  dwie  zmiany 
„klasykiem”,  kolejne  dwie  „łyżwą”).  Sztafeta  MKS  Halicz  Ustrzyki  Dolne  po 
ubiegłorocznym srebrnym medalu również po cichu liczyła na dobry występ. Chłopcy stanęli 



na wysokości  zadania  i  wywalczyli  srebrny medal  po bardzo emocjonującej  walce.  Przed 
biegiem w zasięgu naszych chłopców była walka o srebrne medale, bowiem faworyt NKS 
Trójwieś Beskidzka była poza konkurencją i od drugiej zmiany biegła samotnie powiększając 
przewagę  nad  rywalami.  Pozostałe  sztafety  walczyły  o  srebrne  i  brązowe  medale.  Po 
pierwszej zmianie Paweł Sałosz przyprowadził naszą sztafetę na siódmym miejscu, ale miał 
za  przeciwników krajową  czołówkę  juniorów C,  a  on  jest  jeszcze  juniorem D,  tak  więc 
wszystko  było  w nogach  Jego  starszych  kolegów.  Bardzo  dobry  bieg  Rafała  Szymbary 
spowodował przesunięcie się sztafety na czwarte miejsce, Karol Fundanicz również spiął się 
na  wyżyny  swoich  aktualnych  możliwości  i  przekazał  Maćkowi  Piergiesowi sztafetę  na 
piątej  pozycji,  tracąc  do  drugiego miejsca  około  15  sekund.  Maciek  wyruszył  na  trasę  z 
ogromną wolą wywalczenia medalu mając do tego spore podstawy, bowiem był najlepszym 
zawodnikiem jaki wyruszył na ostatnią zmianę. Powoli przesuwał się do przodu wyprzedzając 
kolejne sztafety, już po kilometrze wyszedł na drugie miejsce, które utrzymał aż do końca i 
tym samym wywalczył srebrny  medal dla  MKS Halicz Ustrzyki Dolne, brązowe zdobyli 
zawodnicy z MULKS Tomaszów Lubelski. Naszym dziewczętom z gimnazjum nie udało się 
powtórzyć wyniku z ubiegłego roku (srebrny medal) i ukończyły bieg na piątym miejscu. W 
sztafecie pobiegły: Natalia Zając, Paulina Mocur, Marcelina Zwarycz, Patrycja Starzak.
Po Juniorkach C do rywalizacji sztafetowej przystąpili chłopcy ze szkół podstawowych na 
dystansie  4  x  2  km.  Nasza  sztafeta  biegnąca  w  składzie:  Remigiusz  Kunasz,  Dawid 
Kłodowski, Maciej Giefert, Szymon Paszkiewicz przybiegła na siódmym miejscu. Kolejny 
medal  dla  „Halicza”  wywalczyły  dziewczęta  z  „podstawówki”  które  w stawce  dziesięciu 
zespołów zdobyły srebrny medal. Należy podkreślić, iż rewelacyjny bieg na swojej zmianie 
zanotowała Sabina Lizis, która z ósmego miejsca wyprowadziła naszą sztafetę na drugie z 
kilkudziesięciu sekundową przewagą nad trzecim zespołem. W „srebrnej” sztafecie pobiegły: 
Joanna Przybycień, Sabina Lizis, Katarzyna Harsche, Izabela Marcisz. 

Wszyscy  wyżej  wymienieni  zawodnicy  na  co  dzień  trenowani  są  przez  Ryszarda 
Cybrucha, Bogdana Kwaśnika, Jacka Jóźwiaka, Kamila Fundanicza, Marka Marcisza (Izabela 
Marcisz). 

           Bogdan Kwaśnik


