
GMINNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE W IŁÓWCU 10.06.2015r. 

 

Dnia 10 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej w Iłówcu odbyły się Gminne zawody 

lekkoatletyczne. Reprezentacja naszej szkoły składała się z 24 uczniów. Z każdej klasy po 4 

dziewczynki i 4 chłopców ( IV – VI ). Każdy zawodnik mógł startować w dwóch 

konkurencjach z czterech do wyboru: 60m., skok w dal, rzut piłką palantową i rzut piłką 

lekarską.  

 

A oto zwycięzcy w swoich kategoriach: 

 

1. Anna Kosowska                I m-ce w skoku w dal i I m-ce bieg na 60m. 

2. Zuzanna Matecka                                                         III m-ce bieg na 60m. 

3. Sandra Pawłowicz            III m-ce piłka palantowa i III m-ce piłka lekarska 

4. Katarzyna Jędrzejewska   I m-ce piłka lekarska 

5. Dominik Cebulski            II m-ce skok w dal i III m-ce bieg na 60m. 

6. Kacper Zakrzewski          I m-ce piłka palantowa i II m-ce piłka lekarska 

7. Bartosz Skrzypczak         III m-ce piłka palantowa 

8. Oliwer Jankowski            I m-ce skok w dal i I m-ce bieg na 60m. 

9. Adrian Skrzypczak          II piłka palantowa i I m-ce piłka lekarska 

10. Piotr Małecki                   III m-ce skok w dal i II m-ce bieg na 60m. 

11. Andżelika Kościelna        I m-ce piłka palantowa 

12. Klaudia Szymańska         III m-ce skok w dal 

13. Dorota Wachowiak          III m-ce piłka palantowa i II m-ce piłka lekarska 

14. Martyna Michałowska     II m-ce skok w dal i I m-ce bieg na 60m. 

15. Barbara Marciniak           III m-ce bieg na 60m. 

16. Aleksandra Jankowiak     III m-ce piłka palantowa 

17. Natalia Zgoła                   III m-ce piłka lekarska 

18. Mikołaj Kaczor                III m-ce bieg na 60m. 

 

 

Ostatecznie najlepszymi lekkoatletami okazali się uczniowie z SP w Manieczkach 

zdobywając 183 punkty, drugie miejsce SP w Brodnicy 173 punkty i ostatnie miejsce  

SP w Iłówcu 152 punkty. 

W poszczególnych konkurencjach najwięcej punktów ( 46 ) zdobyliśmy w biegu na 60m., 

następnie w skoku w dal 44 punkty, dalej w rzucie piłką palantową 43 punkty i na końcu piłką 

lekarską 40 punktów. 

 

Nagrodą dla szkoły były dwa kije do unihoca, które bardzo się przydadzą do grania. 

 

Gratuluję wyników ( zwłaszcza „życiówek” ) i zdobytych miejsc!!!! 

 

    

 

 

         Joanna Jankowska 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


