
 

 

Sprawozdanie z XIII  Jesiennego Crossu Rowerowego dla dzieci i 

młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Żagania. 

 

 W dniu 19.10.2013r. członkowie Stowarzyszenia Turystyki Wodnej "Szron - Czerna " 

zorganizowali po raz XIII  Jesienny Cross Rowerowy dla dzieci i młodzieży po bezdrożach 

przy stanicy wodnej nad rzeką Czerną  przy ul. Konopnickiej o Puchar Burmistrza Miasta 

Żagania. 

 

W crossie rowerowym wystartowało 38 zawodników, najmłodszy miał lat 4,5  najstarszy  

35 lat. Organizatorzy, informowali wszystkich uczestników zawodów by wyścigi  

w pierwszej kolejności  traktować jako formę zabawy , spędzenia miło wolnego  

czasu, a dopiero na końcu jako rywalizację. Tak też się i stało. 

 

Zawody rozpoczęły się o godz.10:40 startem najmłodszych zawodników do lat 8, po 

przejechaniu trzech małych okrążeń wyznaczonych przez organizatorów , pierwsze miejsce 

zajęła Karolina PINKOSZ, zdobywając puchar za I miejsce, II miejsce zajął 

Dawid Szmigielski, a trzecie Filip Jaroni. W kategorii dzieci starsze lat 9-11 I miejsce 

i puchar zdobył Jarosław Bartosz, II miejsce zajęła Kalina Maksymilian, III miejsce zajął 

Konrad Lewandow, ski , w kategorii młodzież lat 12-13 , I miejsce i puchar zdobył Kacper 

Siński , II miejsce zajął Marcin Szymszon , III miejsce zajął Paweł Kasprzyk. Dla 

uczestników startujących w tej i następnych kategoriach organizatorzy przygotowali pętle do 

przejechania około 2,5 km. którą zawodnicy musieli przejechać trzy krtotnie. I tak w kategorii 

młodzież starsza lat 14-15, I miejsce i puchar zdobył Igor Scheffner,  

II miejsce zajął Sławomir Hoszecki , III miejsce zajął Kamil Gromnicki, w kategorii juniorzy 

lat 16-18 wystartowały tylko dwie dziewczęta, rywalizację wygrała i puchar zdobyła 

bezapelacyjnie Kinga Balińska a drugą była  Żaneta Ławecka.W kategorii seniorzy lat 19 

i starsi, I miejsce i puchar zdobył Jakub Walczak , II miejsce zajął Jakub Baliński. 

 

Puchar dla najliczniejszej drużyny szkolnej biorącej udział w zawodach crossowych  

zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa nr.1 w Żaganiu. 

 



 

 

Najmłodszym zawodnikiem zawodów był Wiktor Dobroń który otrzymał puchar , dyplom 

i nagrodę rzeczową. Puchary , dyplomy i nagrody w imieniu Burmistrza Miasta Pana Daniela 

Marchewki wręczał Pan Zbigniew Białkowski Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu 

Miasta w Żaganiu. Zawody przebiegły przy ładnej, ciepłej jesiennej pogodzie.  

Organizatorzy przygotowali ognisko przy którym zawodnicy oczekiwali na start w swojej 

kategorii wiekowej a także  poczęstunek ciepłą herbatą i  kiełbaską która można było sobie 

samemu upiec nad ogniskiem. 

 

Każdy uczestnik zawodów otrzymał skromną nagrodę a zwycięzcy także  puchary i dyplomy. 

 

Sędziami crossu byli członkowie Stowarzyszenia kol. Mirosław Lelek , Gerard Dyrkacz 

i Jarosław Rudnik. 


