
Osiągnięcia sportowe uczniów 2013/2014 - Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w konkurencjach takich jak:

  

Biegi „Brzegami Raduni” , które odbywały się w leśniczówce w Sarnim Dworze. Z naszej szkoły
w poszczególnych kategoriach wiekowych wystartowało ponad 30 uczniów zarówno dziewczyn
jak i chłopców. Nagradzano miejsca od I do VI, a punkty do klasyfikacji szkół zdobywali, także
uczniowie z miejsc VII-VIII. Biegi odbywały się osobno dla chłopców i dziewczyn w kategorii
klas I-II, III-IV, V-VI, gimnazjum, szkół średnich oraz „open” dla seniorów.
Wyróżnione osoby:

  

- Robert Myszk zajął VIII miejsce w kategorii klas V-VI i co za tym idzie zdobył punkty do
klasyfikacji szkół. Niestety nie otrzymał on żadnej nagrody indywidualnej.

  

- Filip Skierka zajął III miejsce w kategorii klas III-IV czyli na przysłowiowym „pudle”.

  

- Błażej Spitulski w kat. klas V-VI  ukończył swój bieg po zaciętej walce na II miejscu ulegając
tylko zwycięzcy o niecałą sekundę czyli o przysłowiowy paznokieć.
Walka o zwycięstwo między dwoma zawodnikami trwała do samej mety, a wszystko odbywało
się w duchu „fair-play”. Niestety Błażej uległ na ostatnich metrach i dobiegł na drugim miejscu
co nie umniejsza w żaden sposób jego świetnej postawie i uzyskanym dobrym II miejscu.
Ważne jest to tym bardziej, że bieg był toczony na dystansie 1160metrów czyli dystansie dosyć
długim, a różnica na mecie była tak niewielka co w sporcie nie zdarza się zbyt często.

  

  

IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej na orliku „O puchar premiera Donalda Tuska”
Na szczeblu gminnym:

  

Chłopcy:
klasy IV-V -   I miejsce
klasy VI +  absolwenci szkoły podstawowej, obecnie I gimnazjum – I miejsce
Dziewczyny:
klasy IV-V -  I miejsce oraz drugi zespół V miejsce
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klasy VI +  absolwentki szkoły podstawowej, obecnie I gimnazjum – II miejsce

Zawody zarówno wśród chłopców jak i dziewczyn odbywały się na boisku Orlik w Somoninie.

  

Na szczeblu I eliminacji wojewódzkiej:

  

Chłopcy:
klasy IV-V -   IV miejsce  (miejsce rozgrywania zawodów:  Orlik Kartuzy)
klasy VI +  absolwenci szkoły podstawowej, obecnie I gimnazjum – II miejsce (Pruszcz
Gdański)

  

Dziewczyny:
klasy IV-V – III miejsce (Trąbki Wielkie)

  

  

Sztafetowe Biegi Przełajowe

  

Na szczeblu gminnym poszło nam bardzo dobrze i zajęliśmy miejsca:
Chłopcy : I miejsce
Dziewczyny: I miejsce
Zawody odbywały się na przełajowych trasach w Goręczynie. Drużyny, które zajęły miejsca na
przysłowiowym „pudle” zostały nagrodzone pucharami oraz co najprzyjemniejsze i
najważniejsze dla samych zawodników otrzymali oni medale w kolorach zajmowanych miejsc.

  

Na szczeblu powiatowym:
Chłopcy: zajęli III miejsce, co jest bardzo dużym sukcesem, ponieważ zajęli miejsce na podium
wśród innych dzieci ze szkół z Kartuz i Banina, którzy na co dzień trenują w klubach sportowych
biegi przełajowe. Chłopcy nagrodzeni zostali pucharem oraz dyplomem.
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Dziewczyny: zajęły VII miejsce

  

  

Zawody odbywały się na trasach znajdujących się w lesie w Miechucinie.

  

Nasze reprezentacje wystąpiły w składzie:
Sztafeta Chłopcy

  

Robert Myszk, Mateusz Formela, Filip Skierka, Oskar Grunke, Patryk Krawiecki, Szymon
Bluhm, Błażej Spitulski, Dawid Sawczuk, Arkadiusz Szleja, Damian Pestka

  

Rezerwowy: Daniel Błaszkowski

  

Sztafeta Dziewczyny

  

Manuela Gosz, Daniela Piekarska, Marta Piotrowiak, Aleksandra Brylowska, Sylwia
Fiołek, Wiktoria Szwichtenberg, Ilona Walaszkowska, Klaudia Szwaba, Paulina Bieszka,
Julia Patoka

  

Rezerwowa: Emilia Gawin
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Gminne zawody w piłkę nożną halową chłopców

  

Zawody te odbyły się u nas w szkole na hali sportowej w dniu 21.10.2013r.

  

Uczestnicy zawodów:

  

SP SOMONINO, SP GORĘCZYNO, SP EGIERTOWO, SP BORCZ

  

KOLEJNOŚĆ MECZY oraz WYNIKI

  

Goręczyno – Somonino    1:1

  

Egiertowo – Borcz            0:4

  

Goręczyno – Egiertowo    1:2

  

Somonino – Borcz             2:2

  

Goręczyno – Borcz            4:0

  

Somonino – Egiertowo      0:3
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Kolejność końcowa:

  

SP EGIERTOWO       6 pkt.

  

SP GORĘCZYNO       4 pkt.

  

 SP BORCZ                  4 pkt.

  

 SP SOMONINO          2 pkt.

  

O miejscach II i III zadecydował wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi
drużynami, w którym zwycięzcą okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej z Goręczyna.
Drużyny z miejsc I-III zostały nagrodzone pucharami oraz wszystkie zespoły otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Ponadto nauczyciele opiekunowie drużyn uczestniczących w zawodach
jednogłośnie wybrali najlepszego zawodnika turnieju, a został Mikołaj Wunsz z SP Borcz. Miko
łaj, także został nagrodzony pamiątkową statuetką, na której widoczna była  podobizna piłki i
piłkarski but.
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Somonino pana Mariana
Kryszewskiego.
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W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w konkurencjach takich jak:

  

·        Biegi „Brzegami Raduni” , które odbywały się w leśniczówce w Sarnim Dworze.       Z
naszej szkoły w poszczególnych kategoriach wiekowych wystartowało ponad 30 uczniów
zarówno dziewczyn jak i chłopców. Nagradzano miejsca od I do VI, a punkty do klasyfikacji
szkół zdobywali, także uczniowie z miejsc VII-VIII. Biegi odbywały się osobno dla chłopców
        
i dziewczyn w kategorii klas I-II, III-IV, V-VI, gimnazjum, szkół średnich oraz „open” dla
seniorów.

  

  

Wyróżnione osoby:

  

- Robert Myszk zajął VIII miejsce w kategorii klas V-VI i co za tym idzie zdobył punkty do
klasyfikacji szkół. Niestety nie otrzymał on żadnej nagrody indywidualnej.

  

- Filip Skierka zajął III miejsce w kategorii klas III-IV czyli na przysłowiowym „pudle”.
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- Błażej Spitulski w kat. klas V-VI  ukończył swój bieg po zaciętej walce na II miejscu ulegając
tylko zwycięzcy o niecałą sekundę czyli o przysłowiowy paznokieć.

  

Walka o zwycięstwo między dwoma zawodnikami trwała do samej mety, a wszystko odbywało
się w duchu „fair-play”. Niestety Błażej uległ na ostatnich metrach i dobiegł na drugim miejscu
co nie umniejsza w żaden sposób jego świetnej postawie i uzyskanym dobrym II miejscu.
Ważne jest to tym bardziej, że bieg był toczony na dystansie  1160metrów czyli dystansie
dosyć długim, a różnica na mecie była tak niewielka co w sporcie nie zdarza się zbyt często.

  

  

  

  

  

  

  

·        IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej na orliku „O puchar premiera Donalda Tuska”

  

      Na szczeblu gminnym:
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Chłopcy:

  

      klasy IV-V -   I miejsce 

  

      klasy VI +  absolwenci szkoły podstawowej, obecnie I gimnazjum – I miejsce

  

Dziewczyny:

  

             klasy IV-V -  I miejsce oraz drugi zespół V miejsce

  

       klasy VI +  absolwentki szkoły podstawowej, obecnie I gimnazjum – II miejsce

  

  

Zawody zarówno wśród chłopców jak i dziewczyn odbywały się na boisku Orlik             w
Somoninie.

  

  

            Na szczeblu I eliminacji wojewódzkiej:

  

Chłopcy:

  

      klasy IV-V -   IV miejsce  (miejsce rozgrywania zawodów: Orlik Kartuzy)
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      klasy VI +  absolwenci szkoły podstawowej, obecnie I gimnazjum – II miejsce (Pruszcz
Gdański) 

  

  

Dziewczyny:

  

      klasy IV-V – III miejsce (Trąbki Wielkie)

  

  

  

·        Sztafetowe Biegi Przełajowe

  

Na szczeblu gminnym poszło nam bardzo dobrze i zajęliśmy miejsca:

  

      Chłopcy : I miejsce

  

Dziewczyny: I miejsce

  

Zawody odbywały się na przełajowych trasach w Goręczynie. Drużyny, które zajęły miejsca na
przysłowiowym „pudle” zostały nagrodzone pucharami oraz co najprzyjemniejsze i
najważniejsze dla samych zawodników otrzymali oni medale w kolorach zajmowanych miejsc.
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Na szczeblu powiatowym:

  

Chłopcy: zajęli III miejsce, co jest bardzo dużym sukcesem, ponieważ zajęli miejsce na podium
wśród innych dzieci ze szkół z Kartuz i Banina, którzy na co dzień trenują
          
w klubach sportowych biegi przełajowe. Chłopcy nagrodzeni zostali pucharem oraz dyplomem.

  

Dziewczyny: zajęły VII miejsce

  

  

Zawody odbywały się na trasach znajdujących się w lesie w Miechucinie.

  

Nasze reprezentacje wystąpiły w składzie:

  

Sztafeta Chłopcy

  

Robert Myszk, Mateusz Formela, Filip Skierka, Oskar Grunke, Patryk Krawiecki, Szymon
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Bluhm, Błażej Spitulski, Dawid Sawczuk, Arkadiusz Szleja, Damian Pestka

  

Rezerwowy: Daniel Błaszkowski

  

  

Sztafeta Dziewczyny

  

Manuela Gosz, Daniela Piekarska, Marta Piotrowiak, Aleksandra Brylowska, Sylwia
Fiołek, Wiktoria Szwichtenberg, Ilona Walaszkowska, Klaudia Szwaba, Paulina Bieszka,
Julia Patoka

  

Rezerwowa: Emilia Gawin

  

  

•   Gminne zawody w piłkę nożną halową chłopców

  

Zawody te odbyły się u nas w szkole na hali sportowej w dniu 21.10.2013r.

  

  

Uczestnicy zawodów:
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SP SOMONINO, SP GORĘCZYNO, SP EGIERTOWO, SP BORCZ

  

  

KOLEJNOŚĆ MECZY oraz WYNIKI

  

Goręczyno – Somonino    1:1

  

Egiertowo – Borcz            0:4

  

Goręczyno – Egiertowo    1:2

  

Somonino – Borcz             2:2

  

Goręczyno – Borcz            4:0

  

Somonino – Egiertowo      0:3

  

  

Kolejność końcowa:

  

I.                   SP EGIERTOWO       6 pkt.
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II.                SP GORĘCZYNO       4 pkt.

  

III.             SP BORCZ                  4 pkt.

  

IV.             SP SOMONINO          2 pkt.

  

  

O miejscach II i III zadecydował wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi
drużynami, w którym zwycięzcą okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej z Goręczyna.

  

  

Drużyny z miejsc I-III zostały nagrodzone pucharami oraz wszystkie zespoły otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Ponadto nauczyciele opiekunowie drużyn uczestniczących w zawodach
jednogłośnie wybrali najlepszego zawodnika turnieju, a został Mikołaj Wunsz      z SP
Borcz. Mik
ołaj, także został nagrodzony pamiątkową statuetką, na której widoczna była
 
podobizna piłki i piłkarski but.

  

  

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Somonino pana Mariana
Kryszewskiego.
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