I MIEJSCE REPREZENTACJI SZKOŁY W TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ W RAMACH PROJEKTU „KAŻDY MŁODY
WROCŁAWIANIN CI POWIE, ŻE SPORT TO ZDROWIE”

11.05.2015r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w turnieju piłki nożnej
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 64, który odbył się na boisku Orlik przy ulicy
Terenowej we Wrocławiu. Były to zawody nietypowe, ponieważ skład reprezentacji musieli
stanowid zarówno uczniowie z klas 1-3, jak i 4-6, po jednym chłopcu i po jednej dziewczynce
z danej klasy.
Na zawodach naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
Reprezentacja klas 1-3
Patrycja Borkowska, Malwina Zakrzewska, Patrycja Grzejda, Paweł Rogalka, Majkel Sycz,
Jakub Maścianica.
Reprezentacja klas 4-6
Klaudia Paul, Marianna Nadorożna, Monika Kołodziej, Dominik Partyka, Dominik Śniegula,
Adrian Kulczycki.

Formuła zawodów zakładała, że w każdym meczu jedną połowę spotkania rozgrywają między
sobą uczniowie z klas 1-3, a drugą uczniowie z klas 4-6. Oprócz naszej szkoły w zawodach
wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 109, 64 oraz 47. Mecze rozgrywane były w formule
każdy z każdym.
W pierwszym meczu wygraliśmy z SP 109 - 8 do 4. Bramki dla naszej reprezentacji zdobywali
Jakub Maścianica (3 gole), Dominik Partyka (3), Dominik Śniegula (1) oraz Adrian Kulczycki
(1).

W kolejnym spotkaniu zmierzyliśmy się z gospodarzami turnieju, Szkołą Podstawową nr 64.
Mecz zakooczyliśmy wynikiem 6:2. W tym spotkaniu strzelcami bramek byli kolejno Jakub
Maścianica (5 bramek) oraz Dominik Śniegula (1).

W ostatnim spotkaniu zagraliśmy ze Szkołą Podstawową nr 47. Mecz był bardzo wyrównany
i dopiero w ostatniej minucie objęliśmy prowadzenie, strzelając bramkę dającą nam wynik
6 do 5. Znakomitą formę pokazał w tym meczu uczeo klasy 5b - Dominik Śniegula, który
strzelił 5 bramek. Zaprezentował umiejętności indywidualne na wysokim poziomie,
wykaoczał asysty kolegów i koleżanek z zespołu. Świetnie zagrał także Jakub Maścianica,
zdobywając w spotkaniu jedną bramkę, a zarazem dziewiątą w całym turnieju. Kuba otrzymał
również nagrodę indywidualną przyznawaną przez organizatora turnieju dla najlepszego
zawodnika rozgrywek.

Zajęliśmy I miejsce, wygrywając cały turniej z kompletem zwycięstw i zdobywając 20 bramek
oraz nagrodę indywidualną. Pochwała za postawę, godne reprezentowanie naszej szkoły
i za wysiłek włożony w osiągnięcie sukcesu należy się wszystkim uczniom biorącym udział
w zawodach.

Adrian Gierak

