Szkolny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego

{slimbox images/stories/pliki/tenis_stol2014/ten_stol1_1.jpg,images/stories/pliki/tenis_stol2014/ten_stol1

W sobotę, 22 listopada 2014 r. został rozegrany Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego.
Impreza miała na celu zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej w czasie wolnym i
propagowanie zdrowego trybu życia.
Miejscem rozgrywek były
obszerne korytarze w nowym budynku naszego gimnazjum. Turniej był skierowany do uczniów
klas III - V szkoły podstawowej.
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Zawody zostały zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy "Tytan" działający w
naszej szkole.

Turniej rozpoczął się o godz. 8 30 krótkim wystąpieniem Pana Dariusza Dudka – który po
powitaniu wszystkich uczestników i wyjaśnieniu jego celu, ogłosił otwarcie zawodów.
Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało także o kolejności rozgrywek
w poszczególnych kategoriach.
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Do turnieju zgłosiło się 18 uczniów, którzy zostali podzieleni na dwie kategorie:

kat. I: Szkoła podstawowa – chłopcy,
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kat. II: Szkoła Podstawowa – dziewczęta.

Do rywalizacji w kategorii I przystąpiło 16 zawodników, natomiast w kategorii II wystartowało 4
dziewczynki.

Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 3 stoły, przy których zaangażowano 3 sędziów, którzy
czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów. W każdej z grup zawodników do końca
toczyły się wyrównane rozgrywki o zwycięstwo w turnieju a emocje udzielały się wszystkim
graczom. Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych meczy według przepisów OZTS.
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Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na dobrym poziomie technicznym, do
którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników. Podczas
zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników - co bardzo cieszyło
organizatora - oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.

Wyniki końcowe turnieju tenisa stołowego:
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Kat. I - dziewczynki:

I miejsce - Patrycja Buczek

II miejsce - Urszula Dereń

2/4

Szkolny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego

III miejsce - Nikola Data i Jagoda Wojnarska

Kat. II - chłopcy:
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I miejsce - Konrad Wolanin

II miejsce - Filip Dereń

III miejsce - Nikodem Gosztyła

Najlepsi zawodnicy indywidualni, od miejsca I – III w każdej grupie, otrzymali pamiątkowe
dyplomy.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości naszego dyrektora szkoły Pana Wiesława
Pałki, który udostępnił nam szkołę, gdzie odbył się turniej. Serdecznie dziękujemy za okazaną
pomoc.

Dziękujmy również wszystkim uczniom - zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym
zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez Uczniowski Klub
Sportowy "Tytan" działający w naszej szkole i wyrażamy nadzieję na jeszcze większe
zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.
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D. Dudek
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