
Sprawozdanie  
z VII Mistrzostw Europy Kolejarzy Dużego USIC w biegu na orientację 

rozegranych w dniach 23-27 września w BiełojeOziero (Białoruś). 
 
Reprezentacja polskich kolejarzy wystąpiła w następującym składzie: 
 
 Wójtowicz Marek -  kierownik ekipy 
 Murawska Marta -  zawodnik 
 Dobrowolski Piotr -  zawodnik  

Szuryga Hubert -  zawodnik 
 Hornik Zbigniew -  zawodnik 
 Prozorowski Wiesław - zawodnik 
 Dawidziak Jarosław -  zawodnik 
  
Mimo wielu starań – nie udało się zebrać pełnej ekipy (3 panie i 6 panów). 

 
W zawodach wzięły udział zespoły z 9 państw: 
  Belgia 
  Białoruś 

Bułgaria 
  Czechy 
  Dania 
  Norwegia 
  Polska 
  Szwajcaria 
  Wielka Brytania  
 
Zawody rozegrano w okolicy BiełojeOziero: 

Sprint    – 24.09. 
Długi dystans    – 25.09 
Sztafety  – 26.09 
 

Wszystkie zawody odbyły się w terenie płaskim, częściowo bagiennym. 
Pogoda sprzyjała zawodnikom (poza ostatnim dniem, gdy przez kilka godzin padał 

drobny deszczyk). 
 
Bazą zawodów był ośrodek kolejowy nad BiełymOzierem. 
Przedstawicielem USIC był DominikPaget z Francji. 
Szefem ekipy organizatorów był Petr Stotski. 
 
 
 



Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
 Mężczyźni: 
    1. Szwajcaria  - 135 
  2. Bułgaria  - 124 
    3. Czechy  - 114 
    4. Wielka Brytania - 106 
    5. Norwegia  -   84 
  6. Białoruś  -   77 

  7. Dania  -   44 
8. Polska  -   42 

    9. Belgia  -   22 
 
 Kobiety: 
    1. Białoruś  - 72 
    2. Bułgaria  - 58 
    3. Czechy  - 58 
    4. Szwajcaria  - 52 
    5. Wielka Brytania - 37 
    6. Dania  - 34 
    7. Polska  -  8 
   
Nasi zawodnicy indywidualnie punktowali: 

– Marta Murawska byłapiąta (sprint) i dziewiata (długi dystans) 
 –  Wiesław Prozorowski był piętnasty (sprint) i dwudziesty trzeci (długi dystans) 
 – Zbigniew Hornik był dwudziesty (sprint) i ósmy (długi dystans) 
 – Jarosław Dawidziak był dziewiętnasty (sprint) i dziewiętnasty (długi dystans) 
 – Hubert Szuryga był dwudziesty pierwszy (sprint) i szesnasty (długi dystans) 
 –  Piotr Dobrowolskibył dwudziesty trzeci (sprint) i siedemnasty (długi dystans) 
- Sztafety: 
 - Piotr Dobrowolski, Hubert Szuryga, Jarosław Dawidziak – była dwunasta, 
 - Zbigniew Hornik, Marta Murawska, Wiesław Prozorowski – była czternasta. 

 
 Pierwszego dnia zawodów (po sprincie) zorganizowana była wycieczka do Brześcia. 
Zwiedzaliśmy Twierdzę Brzeską i Muzeum Kolejnictwa. 

Podczas zakończenia Mistrzostw odbyły się występy tancerzy i zespołu 
piosenkarskiego. 
 

Wyjazd na USIC zaplanowano dwoma prywatnymi samochodami (zbyt trudny 
organizacyjnie dojazd środkami masowej komunikacji). Jeden samochód z Poznania i  jeden 
samochód z Lublina. Dojechaliśmy do Terespola, gdzie przesiedliśmy się do autobusu i 
dojechali na miejsce zawodów. Powrót nastąpił w ten sam sposób. 
 Należy podkreślić, że byliśmy jedną z najładniej ubranych ekip – dzięki funduszom 
Stowarzyszenia Krzewieni a Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” 
  



  
Również podróż, wizy i ubezpieczenie zawodników było możliwe dzięki wsparciu 

SKSTiK „Kolejarz”. 
Ogromną trudnością było zorganizowanie pełnego składu ekipy (3 panie i 6 panów). 
Trudność wynikała przede wszystkim z terminu (poprzednio Mistrzostwa odbywały się w 
czerwcu lub jak ostatnio w sierpniu). Atmosfera w ekipie była znakomita! 

 
   
Lublin dnia 22.10.2019 r.     Marek Wójtowicz 

 
 
 


