24 sierpnia 2020
1. Memoriał płk. Wiesława Kiryka i 20. Memoriał Edwarda Listosa

Wojsko Polskie wystawiło swoją reprezentację wśród których znaleźli się żołnierze Wojskowych Zespołów Sportowych, medaliści mistrzostw
Świata i Europy m.in.: szer. Justyna ŚWIĘTY – ERSETIC, szer. Małgorzata HOŁUB – KOWALIK, mar. Paulina GUBA, kpr. Łukasz KRAWCZUK, st.
szer. Jakub KRZEWINA, szer. Michał ROZMYS.

Impreza obyła się na stadionie miejskim w Oleśnicy. Podczas otwarcia wzięli udział: Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i
Chemicznych we Wrocławiu płk Kazimierz Łucki oraz przedstawiciele władz miasta m.in. burmistrz Jan Bronś, wiceburmistrz Edyta Małys-Niczypor
oraz Mariusz Kiryk - syn Wiesława Kiryka.

Pierwsza część zawodów rozegrała się podczas deszczu, ale nie odstraszyło to kibiców, którzy licznie zgromadzili się na trybunach. Pogoda sprawiła,
że zawodnicy mieli ciężkie warunki i utrudniło im to walkę o rekordy życiowe. W szczególności bardzo niesprzyjające warunki były podczas biegu na
300 m. Pierwsze miejsce wśród kobiet zdobyła szer. Joanna LINKIEWICZ, natomiast wśród mężczyzn pierwszy był szer. Patryk DOBEK.

Kibice obserwowali: biegi memoriałowe: 600 m M, 800 m K i 3000 m M, a także pozostałe konkurencje: 200 m K i M, 1500 m M i K, 300 m ppł K i
M, 2000 m prz K i M, skok w dal M i K, 3 skok M, wzwyż M, pchnięcie kulą K i M, rzut oszczepem K i M.

Najlepsze rezultaty według tabel Word Atletics uzyskali kulomioci: 1. Michał Haratyk (20,64 m), 2. szer. Konrad Bukowiecki (20,63 m)
3. szer. Jakub SZYSZKOWSKI (20,36 m), 4. Sebastian ŁUKSZO (19,46 m) oraz 5. mar. Paulina GUBA (17,77m).

Ciekawą rywalizację można było obserwować w biegu memoriałowym na 600 m M. Po bardzo nerwowym i trudnym starcie doszło do
pasjonującego finiszu. Pierwszy na mecie pojawił się szer. Michał Borkowski z czasem 1.18.04 s, następnie 17-letni K. Róźnicki z czasem 1.18.06 s. (
który w tym roku pobił już 2 RP w swojej kategorii wiekowej)i tuż za nim szer. Michał Rozmys z czasem 1.18.29 (który miał jeszcze w nogach
znakomity bieg na 2000 m na Memoriale Szewińskiej, gdzie zdecydowanie, tuż za kpr. Marcinem LEWANDOWSKIM, pobił 29 letni RP).

W biegu memoriałowym na 800 m K zwyciężyła mar. Angelika Cichocka, która wróciła na bieżnie po długiej kontuzji.

Zwycięzcy zawodów:
200 m K – szer. Justyna ŚWIĘTY – ERSETIC
skok w dal M – szer. Tomasz JASZCZUK
pchnięcie kulą K – mar. Paulina GUBA
3000 m M- sierż. Szymon KULKA
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trójskok M – st. szer. Adrian ŚWIDERSKI
rzut oszczepem M – szer. Marcin KRUKOWSKI
800 m K – mar. Angelika CICHOCKA

tekst - ppor. Ewelina Ptak
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