Narysuj trasę według opisu
Opis do biegu
Start- schody przy kościele
Biegniemy wzdłuż skarpy na E, zaraz za skarpą skręcamy na S, dobiegamy do
ogrodzenia. Tam na rogu znajduję się nasz 1 PK. Pędzimy dalej w kierunku SW.
Dobiegamy do lasu, mamy go po lewej stronie ( szybko myślimy, która to lewa strona ),
w lesie jest wykrot – to nasz 2 PK.
Jeszcze nie jesteśmy zmęczeni, więc nie wracamy nad jezioro w celu kąpieli tylko
kierujemy się w kierunku S. Dobiegamy do skarp ziemnych , przebiegamy pomiędzy
nimi, przebiegamy przez ulicę ( rozglądamy się czy auto nie jedzie ) i tam w krzakach
znajdujemy obiekt wodny z PK 3 .
Biegniemy na S, przebiegamy przez teren otwarty, widzimy las, ale nie musimy do
niego wbiec, biegniemy wzdłuż niego, dobiegamy do ścieżki i kierujemy się na SW,
dobiegamy do rozwidlenia , gdzie w pobliskim dołku jest PK4. Wracamy na ścieżkę i
biegniemy nią dalej. Mijamy rozwidlenie ( nie zatrzymujemy się, żeby popatrzyć na
mapę, bo wiemy ze powinno być ) i biegniemy do następnego rozwidlenia i tam
wybieramy ścieżkę znajdującą się bardziej z N i dobiegamy do ławki i potwierdzamy
PK5( na ławce nie siadamy). Ruszamy na N, skręcamy w ścieżkę i dobiegamy nią do
paśnika ( kątem oka widzimy dwie sarenki też tam zmierzające ). Tam 6PK.Skręcamy
na E i pędzimy przez teren półotwarty i las do ścieżki ze szpalerem drzew. Tam
skręcamy na S i dobiegamy do rozwidlenia, gdzie skręcamy na SE i jeszcze kawałek
biegniemy do skrzyżowania a tam po E stronie drzewa mamy 7 PK. Ponieważ dobrze
nam idzie rozstajemy się ze ścieżkami i obieramy kierunek NE , przebiegamy przez
ścieżkę , kątem oka widzimy wykrot , przebiegamy przez następną ścieżkę i dobiegamy
do wiaty w lesie . Za nią w dołku jest 8PK. Wracamy pod wiatę , na ścieżkę i biegniemy
nią do trzech kopczyków, środkowy to 9 PK. Kierujemy się na NE omijamy skarpę
ziemną od N i kierujemy się do ścieżki. Na ścieżce skręcamy na N i biegniemy nią aż do
zakrętu , tam zbiegamy ze ścieżki i kierujemy się na , gdzie w dołku jest 10 PK.
Skręcamy na NE dobiegamy do ogrodzenia i biegniemy wzdłuż niego aż do drogi gdzie
jest Meta .Różniej to już tylko zasłużona kąpiel :)

