
Rodzinne Mistrzostwa Miasta Jaworzna w konkurencji:
Slalom Gigant – Brenna 2015 - Rozstrzygnięte.

Oddział PTTK w Jaworznie zorganizował kolejne zawody narciarskie dla mieszkańców
miasta Jaworzna w Slalomie Gigancie.

W dniu 21.02.2015 r. w godzinach rannych zawodnicy wyruszyli w kierunku Brennej, by dotrzeć na
miejsce zawodów do SN Stary Groń. Zawodnicy otrzymali numery startowe i udali się wyciągiem na stok,
gdzie na wydzielonej części ustawione zostały bramki slalomu giganta. Każdy z zawodników miał czas na
rozgrzewkę, obejrzenie trasy i opracowanie taktyki.
Start nastąpił o godz.10:30. Na starcie stanęło blisko 50 zawodników w 6-ciu grupach wiekowych. Przy
pięknej słonecznej pogodzie zawody w dwóch przejazdach trwały do ok. godz.12. Każdy z zawodników
otrzymał pamiątkowe znaczki, a po przejechaniu trasy slalomu giganta skorzystał z ciepłego posiłku
zapewnionego przez organizatorów.
Ceremonia ogłoszenia wyników zawodów, które odbywały się pod honorowym patronatem prezydenta
miasta Jaworzna rozpoczęła się po godz.13-tej w rejonie dolnej stacji wyciągu. Zwycięzcy w obecności
wszystkich uczestników zawodów po kolei stawali na podium, były brawa i sesje zdjęciowe zwycięzców.
Medale i dyplomy oraz puchary i nagrody dla najlepszych narciarzy w Jaworznie wręczali: przedstawiciel
ZO PTTK w Jaworznie Jerzy Zięba oraz nestor jaworznickiego narciarstwa Jerzy Dudzik. Na koniec
pucharami ufundowanymi przez prezydenta miasta Jaworzna uhonorowano najlepsze rodziny narciarskie
Jaworzna w sezonie 2014/2015. Zwyciężyła rodzina Wojciecha Kaszycy przed rodzinami Karoliny Jopek
i Marcina Tomankiewicza. Nie zapomniano o najmłodszych narciarzach, którzy również punktowali dla
swoich rodzin. Najlepszym skrzatem została Natalka Tomankiewicz. Rywalizacja choć zacięta
i wyzwalająca emocje przebiegła w bezpieczny sposób, a dobre humory nie opuszczały uczestników do
samego końca.
Wyniki poszczególnych klasyfikacji:
Najlepsza narciarka Jaworzna:

1. Anna Tyrawska
2. Aleksandra Tomankiewicz
3. Wiesława Sewioł

Najlepszy narciarz:
1. Tomasz Żyła
2. Wojciech Kaszyca
3. Marcin Kaszyca

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
Gr. I K1 – dziewczęta do 18 lat:

1. miejsce – Anna Tyrawska

2. miejsce – Aleksandra Tomankiewicz

3. miejsce – Emilia Zasadni

Gr. II – K2 – kobiety 19-46 lat:
1. miejsce – Wiesława Sewioł

2. miejsce – Karolina Jopek

3. miejsce – Olga Skiba

Gr. III – K3 – kobiety powyżej 46 lat:
1. miejsce – Marianna Iciek

Gr. IV – M-1 – chłopcy do 18 lat:
1. miejsce – Kamil Gwiżdż

2. miejsce – Piotr Łaźnia



3. miejsce – Kacper Jopek

Gr. V – M-2- mężczyźni 19-46 lat:
1. miejsce – Tomasz Żyła

2. miejsce – Wojciech Kaszyca

3. miejsce – Marcin Kaszyca

Gr. VI – M-3 – mężczyźni powyżej 46 lat:
1. miejsce – Jacek Łaźnia

2. miejsce – Teodor Kocuba

3. miejsce – Jerzy Zięba
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom zawodów. Do sprawnej organizacji i przebiegu całej
imprezy przyczynili się główni organizatorzy zawodów Jerzy Zięba i Piotr Michacz. Dziękujemy za pomoc
sponsorom i instytucjom, które udzieliły nam wsparcia przy organizacji tych zawodów: Fundacji
Energetyka na Rzecz Polski Południowej, SKOK-owi Jaworzno i MCKiS „Sokół” Jaworzno.
Impreza dotowana była z budżetu gminy Jaworzna. Kompletne wyniki na stronie www.pttk.jaw.pl
Zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach. Opracował J. Zięba


