LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA SZKOŁY
Dnia 28 maja 2011r. w Oblęgorku odbyły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ogólnie w kategoriach dziewcząt i chłopców udział wzięło 30
uczniów. Uczniowie szkoły podstawowej rywalizowali w następujących konkurencjach: skok
w dal, rzut piłeczką palantową, biegi na dystansach 60m, 600/1000m. Gimnazjaliści konkurowali w czterech konkurencjach: skok w dal, pchniecie kulą, bieg sprinterski 60m i bieg długi 600/1000m.
Sprzyjające warunki atmosferyczne pomogły w uzyskaniu rewelacyjnych wyników. Padło
10 rekordów szkoły. Najlepszą dyspozycją dnia wykazał się Paweł Szpot kl. III b gimnazjum,
bijąc dwa rekordy szkoły z fantastycznymi wynikami: skok w dal – 5.10 m, bieg na 60 m –
7.8 sek. W biegu na 1000 m został pobity rekord należący do Marcina Zapały (3.14 min)
przez Przemka Kozła kl. II b z nowym fenomenalnym rezultatem 3.02 min. Wśród gimnazjalistek prym wiodła Dominika Błaszczyk kl. III b, ustanawiając dwa rekordy szkoły: bieg na
60 m – 8.6 sek. i w pchnięciu kulą – 8.20 m. Rekord padł również w biegu na 600 m – 2.10
min Dominiki Smolarczyk kl. III a. W skoku w dal rekord ustanowiła Wiktoria Krakowiak kl.
II b – 3.95 m. W szkole podstawowej królował Piotr Śliwa kl. VI a, ustanawiając dwa rekordy: skok w dal – 4.12 m i rzut piłeczką palantową – 46.5 m. W biegu sprinterskim zabłysnął
Piotra Bębacz z czasem 8.7 sek.
Zawody stały na wysokim poziomie, o czym świadczą uzyskane rezultaty. Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Na mistrzostwach panowała radosna atmosfera
w duchu czystej walki fair – play. Nad organizacją i bezpieczeństwem imprezy czuwali nauczyciele wychowania fizycznego p. Jarosław Skoczylas i p. Marcin Zieliński. Sędziami pomocniczymi byli uczniowie: Maria Wieczorek kl. II a, Aleksandra Piątek kl. I a, Paweł Zapała
kl. II b. Za oprawę fotograficzną odpowiedzialna była Klaudia Raczyńska kl. I b.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych rezultatów. Dziękujemy za udział i zainteresowanie oraz mile spędzony czas. Zapraszamy za rok!!!

Organizatorzy:
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