Wydarzenia wakacyjne

(informacje zebrane z facebook’a)

2.09.2018 Konrad Badacz utrzymał 1 miejsce w Mistrzostwach Czech w biathlonie na
nartorolkach w biegu pościgowym w młodzikach, na czwarte miejsce awansowała Magda
Żebrowska, szóste miejsce zajął Marcin Zawół - brawa dla wszystkich startujących
1.09.2018 Mistrzostwa Czech w biathlonie na nartorolkach - nieliczna ekipa z naszej szkoły
wzięła udział w zawodach w Letohradzie dzisiaj odbyły się biegi sprinterskie. Konrad Badacz
wygrał w swojej kategorii młodzików. Marcin Zawół był 4 w juniorach młodszych a Magda
Żebrowska 7 w juniorkach młodszych.
26.08.2018 Medale rozdane na Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Polski w
badmintonie – Województwo Dolnośląskie - złoty medal.
19.08.2018 Drugiego dnia Mistrzostw Polski na nartorolkach naszym biathlonistom poszło jeszcze
lepiej – biegi pościgowe
Basia Skrobiszewska - 2. miejsce w Młodziczkach
Wojtek Jasiński - 2. miejsce w Młodzikach
Dawid Woźniak - 3. miejsce w Juniorach Młodszych
Asia Koniuszy - 4. miejsce w Juniorkach
Marcin Zawół - 4. miejsce w Młodzikach
Konrad Badacz - 6. miejsce w Młodzikach
18.08.2018 Pierwszego dnia zmagań na trasach w Dusznikach-Zdrój nasi zawodnicy rywalizowali w
biegach sprinterskich
Marcin Zawół - 1. miejsce w Młodzikach
Wojtek Jasiński - 4. miejsce w Młodzikach
Sandra Fryczyńska - 5. miejsce w Juniorkach Młodszych
Basia Skrobiszewska - 6. miejsce w Młodziczkach
4.08.2018 r. Wiadomość z ostatniej chwili, nasza długodystansowa zawodniczka - Natalka została
dzisiaj mistrzynią Polski w kategorii juniorek w biegach górskich. Mistrzostwa Polski zostały
rozegrane w Międzygórzu podczas XXVI Górskiego Biegu Śnieżnickiego.
29.07.2018 r. Drugie zawody z cyklu Vexa Skiroll Tour w Bratoszowie stylem dowolnym na
nartorolkach wygrała dzisiaj Aleksandra Ciepiela
28.07.2018 r. Lekkoatletyka - Mistrzostwach Polski w Chorzowie. Pracowita sobota za nami. Dwa
wspaniałe finały zakończone na wysokich szóstych miejscach z nowymi rekordami życiowymi.
Jako pierwszy do walki stanął Łukasz. Ósmy tor, bardzo szybkie 200m i jest szóste miejsce i super
wynik 49,71 Godzinę później do boju na 3000m ruszyła Natalka, która musiała walczyć nie tylko z
rywalkami ale także z pogodą. Nasza zawodniczka poradziła sobie doskonale kończąc bieg na szóstej
pozycji z nowym rekordem życiowym 10:31,13. Brawa też dla Sandry, której do finału A zabrakło
tylko 0,92s
28.07.2018 r. Biathloniści rozpoczęli zgrupowanie w Dusznikach Zdrój
28.07.2018 r. Zgrupowanie kadry badmintona - wśród kadrowiczów Patryk Kordek i Łukasz Cimosz
26.07.2018 r. Narciarze biegacze na zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie

24.07.2018 r. Marcin Zawół i Konrad Badacz zostali powołani w ramach Kadry Juniorów na projekt
"Strefa Mocy" !!!
22.07.2018 r. Biathloniści zakończyli obóz w Jilemnicach
22.07.2018 r. Grupa zjazdowców na obozie sportowym
14.07.2018 r. Patryk Kordek i Łukasz Cimosz otrzymali powołanie na Mistrzostwa Europy Juniorów w
badmintonie - we wrześniu będziemy trzymać kciuki.

27.06.2018 r. Mistrzostwa Polski U20 za nami. We Włocławku dzielnie reprezentował nas Kacper,
który walczył nie tylko z rywalami ale także z pogodą. Nie była ona łaskawa dla uczestników, lało i
wiało, dobrze, że jeszcze wilki nie biegały po stadionie... W tych bardzo trudnych warunkach Kacper
poradził sobie bardzo dobrze u zyskując na 3000m rekord życiowy (8:52,96) i wysoką ósmą lokatę.
Ostatniego dnia zawodów wystartował w biegu na 1500m i po zaciętej walce zajął siódme miejsce.
Kacper z mistrzostw wraca z tarczą i czternastoma punktami dla klubu.
26.06.2018 r. Ostatni dzień zmagań podczas Mistrzostw Polski w biathlonie letnim był pod znakiem
biegów ze startu wspólnego oraz biegów sztafetowych. Miejsca medalowe:
1 miejsce - sztafeta młodzików:
Badacz Konrad, Jośko Adrian, Zawół Marcin
2 miejsce - sztafeta juniorów młodszych:
Woźniak Dawid, Marcinkowski Mateusz, Dobrzyński Eryk
3 miejsce - sztafeta juniorek młodszych:
Koniuszy Joanna, Fryczyńska Sandra, Żebrowska Magda
3 miejsce - sztafeta młodziczek:
Jęczmieniak Amelia, Leśniara Weronika wraz z koleżanką klubową
25.06.2018 r. Drugi dzień zmagań Mistrzostw Polski w biathlonie letnim - biegi sprinterskie.
1 miejsce - Marcin Zawół
2 miejsce - Konrad Badacz
4 miejsce - Joanna Koniuszy, Amelia Jęczmieniak
5 miejsce - Małgorzata Kornalewicz
6 miejsce - Marcelina Badacz
7 miejsce - Robert Szczepaniak, Klaudia Wójcik, Dawid Woźniak
8 miejsce - Monika Choroszewicz, Magda Żebrowska,
9 miejsce - Sandra Fryczyńska
10 miejsce - Tomasz Wojewski, Weronika Leśniara, Maciek Zawół
24.06.2018 r. Dzisiaj w Mistrzostwach Polski w biathlonie letnim w Dusznikach Zdrój dzielnie walczyli
nasi uczniowie. Miejsca medalowe przypadły: Marcin Zawół medal złoty, brązowe medale
powędrowały do Magdy Żebrowskiej i Konrada Badacz
4 miejsce - Joanna Koniuszy, Wiktoria Zawadziłło
5 miejsce - Amelia Jęczmieniak,
6 miejsce - Maciek Zawół, Dawid Woźniak
7 miejsce - Katarzyna Zatylna, Inka Łachut
8 miejsce - Marcelina Badacz
9 miejsce - Adrian Jośko
10 miejsce - Michalik Maja

