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Lekkoatletyczne mistrzostwa w Kielcach z
jednym rekordem

Lekkoatletyczne mistrzostwa w Kielcach z jednym rekordem
Pojedynki sprinterów KKL-u na 60 m i najlepsze w hali wyniki Magdaleny Godzwon
były ozdobą otwartych mistrzostw Kielc i województwa na Bocznej.
O wygraną w sprincie walczyli dwaj zawodnicy KKL-u: 18-letni Kamil Wróblewski i dwa lata
młodszy Paweł Tietierin. Dwukrotnie - w eliminacjach i w ﬁnale - lepszy był ten pierwszy, ale
obaj poprawili rekordy życiowe. Wróblewski uzyskał 7,30, a Tietierin był tylko o jedną setną
sekundy wolniejszy. Trzeci na 60 m z kolejną życiówką był Adrian Nowek (7,37).
Swoje najlepsze wyniki poprawili także płotkarze. 60 m przez płotki wygrał z wynikiem 8,77
Paweł Kundera, a drugi był jedyny uczestnik mistrzostw z WiR-u Łopuszno Dawid Soboń
(8,80). Obaj są jeszcze juniorami młodszymi.
Skok wzwyż wygrał Tomasz Król z wynikiem 2,00 (w hali skakał dotąd tylko centymetr wyżej),
a drugi z rekordem życiowym 180 cm był Mateusz Miśkiewicz. Drugi z konkursów skoków - o
tyczce - dla Michała Zarychty. Jego zwycięski rezultat to 3,20 m.
Po raz pierwszy w aneksie lekkoatletycznym przy ul. Bocznej rozegrano konkurs pchnięcia
kulą (o wadze 6,25 kg). Jego zwycięzcą został senior Daniel Borkowski z rezultatem 15,68.
Drugi był specjalizujący się w rzucie młotem Tomasz Furmanek - 12,18. Stałe postępy czyni
także najmłodsza z klanu Furmanków - 13-letnia Katarzyna. Kulę o wadze 3 kg posłała na
odległość dokładnie 10 metrów, poprawiając swój najlepszy wynik o ponad metr. To
osiągnięcie to także halowy rekord województwa młodziczek (do najlepszego wyniku ze
stadionu zabrakło tylko 10 cm).

Wśród pań najlepsze wyniki w hali poprawiała
wieloboistka Magdalena Godzwon (jedyna reprezentantka Gryfa Rytwiany). W
skoku wzwyż przeskoczyła poprzeczkę zawieszoną na wysokości 160 cm, w dal
uzyskała 5,34, a w biegu na 60 m przez płotki 9,69.

Od czwartku w Spale rozgrywane będą halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów
młodszych (potrwają do niedzieli). A już w poniedziałek 26 stycznia na Bocznej odbędzie się
drugi kielecki mityng w skoku o tyczce o puchar wojewody Bożentyny Pałki-Koruby.
Inne ciekawsze wyniki mistrzostw
Kobiety - 60 m: Agnieszka Dulnik - 8,44; skok wzwyż: Beata Bogus - 150; skok o tyczce:
Bogus - 270; skok w dal: Bogus i Karolina Stanek - 4,87.
Mężczyźni - dal: Mateusz Wasik - 6,00, młodzik Patryk Gradzik - 5,42; wzwyż: Grzegorz
Zaremba - 175, młodzik Jakub Fałdziński (wszyscy KKL Kielce) - 160.
Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce, 18.01.2009r. Autor: Adam Gołąb, Fot. Paweł Małecki / AG

Gmina Rytwiany - www.rytwiany.com.pl/index.php?id=379

