Piechowice

Mistrzostwa Dolnego ¦l±ska w narciarstwie biegowym
Autor: Administrator
12.02.2014.

Podczas Mistrzostw Dolnego ¦l±ska w narciarstwie biegowym &ndash; Jakuszyce
04-05.02.2014 r. - wspania³y sukces odnie¶li zawodnicy UKS &bdquo;Krokus&rdquo;. Reprezentuj±c Szko³ê
Podstawow± nr 1 w Piechowicach nasi zawodnicy uplasowali siê na czo³owych miejscach w rywalizacji indywidualnej.
W¶ród dziesi±tki najlepszych zawodników naszego województwa znale¼li siê:
w kategorii klas IV i m³odszych (2003 i m³odsi ):
1) Konrad BADACZ &ndash; I miejsce &ndash; MISTRZ DOLNEGO ¦L¡SKA!
2) Szymon JEDZINIAK &ndash; II miejsce &ndash; VICEMISTRZ DOLNEGO ¦L¡SKA!
w kategorii klas V-VI ( 2001-2002):
1) Maciej KOJRO &ndash; I miejsce &ndash; MISTRZ DOLNEGO ¦L¡SKA!
2) Oskar K£YSZYÑSKI (reprezentant klubu MKS Karkonosze) &ndash; III miejsce
3) Adrian JO¦KO &ndash; V miejsce
Równie wspania³e wyniki osi±gnê³y dziewczêta. W kategorii klas IV i m³odszych (2003 i m³odsze ):
1) Weronika DRZYMA£A &ndash; II miejsce &ndash; VICEMISTRZYNI DOLNEGO ¦L¡SKA!
2) Barbara SKROBISZEWSKA &ndash; III miejsce
3) Kinga MARECZEK &ndash; IV miejsce
w kategorii klas V-VI ( 2001-2002):
1) Izabela WICHER &ndash; IV miejsce
2) Wiktoria ZAWADZI££O &ndash; VI miejsce
Pozostali zawodnicy i zawodniczki równie¿ dobrze wystêpowali, zajmuj±c miejsca poza pierwsz± dziesi±tk±.
Drugi dzieñ Mistrzostw Dolnego ¦l±ska przyniós³ kolejne wspania³e rezultaty i deklasacje rywali. Podczas biegów
sztafetowych ch³opcy wywalczyli tytu³ MISTRZÓW DOLNEGO ¦L¡SKA!!! &ndash; wygrywaj±c ponad 3 minuty nad drug±
szko³±. Do tak wspania³ego sukcesu przyczynili siê:
Oskar K³yszyñski &ndash; V klasa &ndash; 2002 r.
Szymon Jedziniak &ndash; IV klasa &ndash; 2004 r.
Maciej Kojro &ndash; V klasa &ndash; 2002 r.
Konrad Badacz &ndash; V klasa &ndash; 2003 r.
Nie gorzej spisa³y siê dziewczêta i wywalczy³y tytu³ VICEMISTRZYÑ DOLNEGO ¦L¡SKA!!! Przegrywaj±c jedynie z
ZSP nr 15 i G nr 5 z Jeleniej Góry (sobieszowska 15stka). Do tak wspania³ego sukcesu przyczyni³y siê:
Barbara Skrobiszewska &ndash; IV klasa &ndash; 2003 r.
Weronika Drzyma³a &ndash; IV klasa &ndash; 2003 r.
Wiktoria Zawadzi³³o &ndash; V klasa &ndash; 2002 r.
Izabela Wicher &ndash; VI klasa &ndash; 2001 r.
W punktacji zespo³owej, na któr± sk³ada³a siê suma punktów z dwóch dni rywalizacji ch³opcy zostali MISTRZAMI
DOLNEGO ¦L¡SKA a dziewczêta VICEMISTRZYNIAMI.
To, czego dokonali nasi ch³opcy oraz nasze dziewczêta cieszy tym bardziej, ¿e wygrali ze starszymi od siebie. Musimy
tylko wspieraæ te utalentowane dzieci, by mia³y mo¿liwo¶æ pokazaæ, na co je staæ!
Wszystkim serdecznie gratulujemy,
pe³ni dumy i apetytu na jeszcze wiêksze sukcesy!
Kolejnym etapem zmagañ zimowych jest wystêp na Igrzyskach Centralnych &ndash; Ogólnopolskich w Zakopanem 1316 marca &ndash; mamy nadziejê ¿e uda nam siê tam pojechaæ i godnie walczyæ o równie wspania³e miejsca.
Najgorêtsze podziêkowania sk³adamy Zarz±dowi UKS Krokus,
wyra¿aj±c wdziêczno¶æ za tak dobre przygotowanie dzieci, ofiarowany czas,
a tak¿e u¿yczenie i przygotowanie sprzêtu narciarskiego na zawody! Ze sportowym pozdrowieniem
Ewelina Jedziniak
&ndash; nauczyciel WF SP1 Piechowice.
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