
Wyniki z przeprowadzonych zajęć i turniejów: 
  
06.07 (wtorek) – w „Potyczkach sportowych – Lekkoatletyka na wesoło” wzięło 
udział 8 osób ze szkół podstawowych. Przeprowadzono konkurencje punktowane: 
tor przeszkód z piłeczkami tenisowymi na czas, rzuty ringo do hula-hop oraz rzut 
młotem do celu. Dodatkowo uczestnicy trenowali rzuty oszczepem i dyskiem oraz 
ścigali się na 100 m. 
 
Najlepsi okazali się: 
I m – ex aequo Piotr Żurek i Antoni Pasternak 
III m – Mikołaj Żurek 
 

07.07 (środa) – przeprowadzono „Turniej Piłki Nożnej” dla uczniów ze szkół 
podstawowych kl. IV-VI, w którym wzięły udział 2 drużyny. Zespoły rozegrały dwa 
mecze: pierwszy 2 x 15 min, drugi 2 x 10 min oraz dwa konkursy rzutów karnych. 
 
Lepsi okazali się: 
I m – „AP WYKRĘTY”,  
w składzie: N. Radowiecki, Sz. Czerniak, D. Kaźmierczak, M. Dąbek. 
II m – „KLAKIER TEAM”,  
w składzie: J. Staniszewski, T. Nocoń, W. Madej, D. Dela. 

 

08.07 (czwartek) – w „Rozgrywkach parkowych” dla dzieci z szkół podstawowych 

kl. I-IV wzięło udział 17 dzieci, które bardzo chętnie brały udział w takich 

konkurencjach jak: „sportowy tor przeszkód”, „gra logiczna – kolorowa ukladanka” 

oraz „łowienie rybek”. 

 

Najlepsi okazali się: 

I m – Maja Labisko 

II m – Piotr Żurek 

III m – Karol Śmigielski 

 

14.07 (środa) – w „Turnieju Piłki Nożnej” dla uczniów ze szkół podstawowych kl. 
VII-VIII wzięły udział 2 drużyny, które rozegrały mecz 2 x 30 min oraz konkurs 
rzutów karnych. 
 
Lepsi okazali się: 
I m – „FC NIC SIĘ NIE CHCE”,  
w składzie: S. Szczygieł, D. Kruczek, Sz. Kocjan, O. Zdrodowski, O. Dąbek. 
II m – „DOMEL TEAM”,  
w składzie: F. Banaś, K. Malinowski, J. Staniszewski, D. Banasik, B. Banaś. 

 

20.07 (wtorek) – przeprowadzono „Potyczki sportowe – Lekkoatletyka na wesoło” 
dla uczniów ze szkół podstawowych, w których uczestniczyły 4 osoby. Odbyły się 3 
konkurencje punktowane: skoczny tor przeszkód, skok za skokiem z miejsca oraz 
skok w dal na profesjonalnej skoczni. Dodatkowo uczestnicy trenowali skoki z 
piłeczkami pomiędzy kostkami i  kolanami oraz ścigali się na 100 m. 



 
Klasyfikacja: 
I m – Antoni Pasternak 
II m – Antoni Cieśla 
III m – Laura Cieśla 
IV m – Kuba Pasternak 
 
21.07 (środa) – w „Turnieju Piłki Nożnej” dla uczniów ze szkół średnich wzięły 
udział 2 drużyny, które rozegrały dwa mecze 2 x 30 min oraz konkurs rzutów 
karnych. 
 
Lepsi okazali się: 
I m – „CHRZANÓW I”,  
w składzie: K. Pabis,. E. Bylica, W. Kaźmierczak, K. Ślusarczyk. 
II m – „CHRZANÓW II”,  
w składzie: M. Krawacki, J. Ojrzyński, B. Zgudziak, D. Jochymek. 
 
22.07 (czwartek) – w „Rozgrywkach parkowych” dla dzieci ze szkół podstawowych 

w przygotowanych konkurencjach: „sprawnościowy tor przeszkód na czas”, 

„łowienie rybek wędką” oraz „przeciąganie piłki w kole” uczestniczyło siedmioro 

dzieci. Po raz pierwszy zwycięzcy otrzymali opaski „Wakacji z MOSiR`em 2021”. 

Kolor opaski na rękę odpowiada kolorom medali, czyli kolejno wręczoną złoto 

/żółtą opaskę, srebro/szarą oraz brąz/pomarańczową. Dodatkowo niebieską 

opaską (kolor MOSiR w Olkuszu) wyróżniono dwójkę uczestników za szczególne 

osiągnięcia w konkurencjach i zabawach. 

 

Najlepsi okazali się: 

I m – Antoni Cieśla 

II m – Antoni Pasternak 

III m – Zuzia Wąs 

Wyróżnienia: Laura Cieśla i Kuba Pasternak 

 

29.07 (czwartek) – odbyły się „Rozgrywki parkowe” dla dzieci ze szkół 

podstawowych kl. I-IV, w takich konkurencjach jak: „slalom z jajkiem”, „zbijanie 

piłek” oraz „gra w bulle”. W zajęciach wzięło udział 13 dzieci, które poza 

indywidualnymi konkurencjami punktowanymi, walczyły w konkurencjach 

drużynowych. Zwycięzcy otrzymali kolorową opaskę na rękę zgodnie z zajętym 

miejscem, czyli kolejno: złotą, srebrną oraz brązową. 

 

Najlepsi okazali się: 

I m – ex aequo Adam Odrzywołek oraz Jarosław Sokolenko 

III m – Hania Filarska 


