SPRAWOZDANIE Z CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH BRONISZEWICE 6 KWIETNIA 2016R.
Dnia 6 kwietnia 2016r. w ZSP w Broniszewicach odbył się Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół
Podstawowych Gminy Czermin. Były to eliminacje do zawodów powiatowych rozgrywanych w
Pleszewie. Chęć uczestnictwa zgłosiły wszystkie szkoły w kategorii chłopców, natomiast wśród
dziewcząt zgłosiły się tylko dziewczęta z Czermina, które awans otrzymały bez rywalizacji z innymi
szkołami.
Zgodnie z przepisami zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: bieg krótki 60m,
rzut piłeczką palantową, skok wzwyż oraz bieg długi 1000m. Skok wzwyż był w tym roku
obowiązkowy ponieważ w szkole nie ma skoczni do skoku w dal, a żadna z pozostałych szkół ni
podjęła się przeprowadzenia tych zawodów.
Rywalizacja rozpoczęła się od biegu na 60 metrów. Uczestnicy mięli jedną próbę, chyba ,że
doszło do upadku lub potknięcia zawodnika sędziowie pozwolili powtórzyć bieg.
Po biegu część zawodników udała się na rzut piłeczką palantową, a pozostali na skok wzwyż.
W rzucie piłeczką palantową wykonali po trzy rzuty. W skoku wzwyż zawodnik na każdej wysokości
miał 3 próby, jeżeli udało mu się pokonać wysokość to poprzeczka wędrowała o 5 cm wyżej.
Na zakończenie rywalizacji rozegrano bieg na 1000m. Zgodnie z zasadami w drużynie było 6
zawodników, natomiast punktowało 5 najlepszych dla zespołu. W każdej z prób mógł uzyskać wynik
od0 do 200 punktów.

Wyniki rywalizacji :
1 miejsce SP Broniszewice z wynikiem 462 punktów
skład zespołu: Kacper Perz, Maciej Filipiak, Jakub Zaradny, Karol Domański,
Hubert Urbański, Jakub Jakubowski. opiekunowie Patrycja Kruchowska-Wojcieszak
i Maciej Janik
2 miejsce SP Żegocin z wynikiem 390 punktów
skład zespołu: Mikołaj Janik, Jakub Grzegorek, Kamil Krysiński, Mikołaj Wojtkowiak,
Michał Misiorek, Eryk Siek. opiekun Waldemar Filipiak
3 miejsce SP Czermin z wynikiem 373 punktów
skład zespołu: Miłosz Kostanowicz, Dawid Włodarczyk, Adrian Grześkowiak,
Mateusz Grzesiak, Jędrzej Pasek, Kacper Mikołajczak. opiekun Beata Staśkiewicz.

Zawodnicy, którzy uzyskali indywidualnie najwięcej punktów:
1 miejsce 143 punkty Jakub Jakubowski SP Broniszewice
2 miejsce 123 punkty Miłosz Kostanowicz SP Czermin
3 miejsce 115 punktów Mikołaj Janik SP Żegocin

Najlepsze wyniki :
piłeczka palantowa:
1 miejsce Miłosz Kostanowicz 45m
2 miejsce Kamil Krysiński 43m
3 miejsce Jakub Jakubowski
bieg 60m:
1 miejsce Jakub Jakubowski 9,57s
2 miejsce Miłosz Kostanowicz 9,84s
3 miejsce Kacper Perz 10,21s
skok wzwyż:
1 miejsce Jakub Jakubowski 125 cm
2 miejsce Kacper Perz 115cm
3 miejsce Mikołaj Janik, Jakub Zaradny i Eryk Siek 110cm
bieg 1000m:
1 miejsce Mikołaj Jani k 3,44s
2 miejsce Hubert Urbański 4,05 s
3 miejsce Jakub Zaradny 4,07s
Zawody przebiegały sprawnie, ponieważ wyniki na bieżąco spisywali i przeliczali uczniowie
Gimnazjum w Broniszewicach wykazując sie dużym zaangażowaniem i umiejętnościami przeliczania
wyników na punkty. Zawody przebiegały w przyjaznej atmosferze mimo zaciętej rywalizacji.
Zawodnicy otrzymali medale ufundowane przez Urząd Gminy, który zapewnił jak zawsze transport na
zawody. Podziękowania dla naszego pana wożnego, który przygotował boisko, jak widać na
załączonych zdjęciach

sprawozdanie napisał Maciej Janik

