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Podsumowanie cyklu biegów przełajowych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych pn. Cross Barbarka 2020 

 

Cykl biegów przełajowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. Cross Barbarka 

2020, zrealizowany został przez Stowarzyszenie „Tilia” i Szkolę Leśna na Barbarce  w 

ramach projektu pod nazwą „Cross Barbarka 2020”, dofinasowanego ze środków 

Gminy Miasta Toruń. 

W ramach cyklu zostały zorganizowane cztery biegi, które rozgrywane były raz 

w miesiącu tj. 5 lipca, 2 sierpnia, 13 września i 4 października 2020. Na każdy z biegów 

przygotowywane były te same trasy o następującej długości: 200 m dla dzieci do lat 6, 

1100 m dla dzieci w wieku 7-10 lat, 1400 m dla młodzieży w wieku 11-15 lat oraz 5,5 

km ( dla osób w wieku do 16 lat). 

W całym cyklu w biegach wzięło udział  131 zawodników. 

Poza zakończeniu cyklu biegów dla zawodników, którzy wzięli udział w 

przynajmniej 3 biegach, a takich osób było 62, przygotowany został średni ranking 

czasów w jaki pokonywali trasę. W przypadku  zawodników, którzy wystartowali we 

wszystkich biegach do obliczania średniej końcowej brano pod uwagę trzy najlepsze 

czasy danego zawodnika. 

 Wśród tych osób wyłonieni zostaną zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej z 

podziałem na płeć. Dla nich projekcie zaplanowane zostały 24 upominki - 4 kategorie 

wiekowe x 6 miejsc (3 miejsca kobiety i 3 miejsca mężczyźni). Po przeanalizowaniu 

wyników okazało się, że zgodnie z regulaminem do walki o podium zakwalifikowane 

zostały w kategorii wiekowej do lat 6 wśród tylko dwie dziewczynki, a w kategorii 

wiekowej 11-15 lat tylko jeden chłopiec. Organizator zdecydował przyznać dwa trzecie 

miejsc ex aequo w kategorii 7-11 lat wśród dziewcząt gdyż różnica średnich czasów 

pomiędzy zdobywczyniami 3 i 4 miejsca różniła się częściami setnymi sekundy.  
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Przyznano również dwie nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego 

wśród zawodników cyklu – Artura Zielińskiego (2 lata) i pana Rajmunda 

Czechorowskiego  ( 77 lat). Obaj zawodnicy wzięli udział we wszystkich czterech 

biegach cyklu.  

Dla wszystkich uczestników biorących udział w zawodach przygotowane 

zostały medale ekologiczne. 

 

Zdobywcami miejsc na podium w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zostali: 

Bieg główny 5,5 km kategoria kobiety: 

1. Sylwia Rok- Szpala– rocznik 1981 – średni czas 24:06:40 

2. Elżbieta Stawarska - rocznik 1977 – średni czas 26:29:00 

3. Agata Malicka - Zacniewska – rocznik 1988 – średni czas 26:35:40 

Bieg główny 5,5 km kategoria mężczyźni: 

1. Maciej Tomaszewski – rocznik 1988 – średni czas 19:50:20 

2. Dominik Kuźmicz - rocznik 1994 – średni czas 20:41:40 

3. Damian Chojnicki – rocznik 1997 – średni czas 20:43:40 

Bieg 1400 m kategoria dziewczęta: 

1. Maria Ziółkowska – rocznik 2007 – średni czas 8:36:00 

2. Weronika Zielińska - rocznik 2009 – średni czas 8:57:20 

3. Emilia Grzegórska – rocznik 2009 – średni czas 10:50:20 

Bieg 1400 m kategoria chłopcy: 

1. Eryk Fiszer – rocznik 2009 – średni czas 7:16:40 
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Bieg 1100 m kategoria dziewczęta: 

1. Jaśmina Gojło - rocznik 2011 – średni czas 4:53:40 

2. Lena Wiśniewska - rocznik 2010 – średni czas 5:52:00 

3. ex aequo Wiktoria Strembska – rocznik 2011 – średni czas 6:12:20 

 oraz Blanka Kerner – rocznik 2011 – średni czas 6:13:00 

Bieg 1100 m kategoria chłopcy: 

1. Borys Fiszer – rocznik 2011 – średni czas 5:11:40 

2. Mateusz Chuchra – rocznik 2010 - średni czas 5:14:00 

3. Leon Fiszer – rocznik 2013 – średni czas 5:28:40 

 

Bieg 200 m kategoria dziewczęta: 

1. Kalina Gojło - rocznik 2015 – średni czas 0:38:40 

2. Urszula Strembska - rocznik 2016 – średni czas 0:47:40 

Bieg 200 m kategoria chłopcy: 

1. Wojciech Kowalczyk – rocznik 2014 – średni czas 0:39:20 

2. Kajetan Kerner – rocznik 2014 – średni czas – 0:46:40 

3. Miłosz Buczkowski – rocznik 2015 – średni czas- 0:48:00 

 Ponieważ ze względu na pandemię COVID 19 niemożliwe było zorganizowanie 

spotkania podsumowującego cykl, z udziałem wszystkich zawodników startujących w 

biegach, wyniki klasyfikacji końcowej ogłoszone zostały on-line. 

  Zapraszamy indywidualnie do naszego biura Szkoły Leśnej na Barbarce  

(budynek Leśniczówka koło placu zabaw, poniedziałek – piątek godz. 8.00-16.00) 

zwycięzców po odbiór upominków, a wszystkich zawodników po odbiór pamiątkowych 

medali w dogodnym dla Państwa terminie uzgodnionym telefonicznie 56 657 60 85 

wew.  85 lub mailowo k.marke@szkola-lesna.torun.pl. 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w biegach i gratulujemy zwycięzcom. 
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