Złote medale reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 1
w finałach Wojewódzkich Igrzysk w czwórboju lekkoatletycznym
Jedną z wielu dyscyplin sportowych, jakie wchodzą w ramy całorocznego,
zespołowego współzawodnictwa sportowego szkół, były majowe, drużynowe
zmagania w czwórboju lekkoatletycznym. Przypomnę – nasze miejskie zawody
przeprowadzone zostały w pierwszej dekadzie miesiąca, a wzięły w nim udział
sześcioosobowe reprezentacje 12 mysłowickich podstawówek. Każdy reprezentant
szkolnej drużyny w tych jednodniowych zawodach musiał startować w czterech
konkurencjach (stąd nazwa – czwórbój), a były to dwie konkurencje biegowe (sprint
na 60 metrów i bieg długi na dystansie 1000 metrów) oraz dwie techniczne (skok w
dal ze strefy oraz rzut piłeczką palantową). Wyniki każdego uczestnika w każdej
konkurencji, zamieniane są - przy użyciu odpowiednich tabel lekkoatletycznych - na
punkty. Rezultaty pięcioro najlepszych „punktowo” reprezentantów, składają się na
łączny wynik zespołowy. Bezapelacyjnie i zdecydowanie w tym roku najlepszą
drużyną w Mysłowicach okazała się „szóstka” chłopców – uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1. Nie tylko zasłużenie zdobyli najcenniejsze trofea indywidualne i
drużynowe dla swojej placówki, ale ilość 1215 punktów uzyskanych w zawodach
miejskich, okazała się w naszym rejonie wyższa od punktowych zdobyczy chłopców
Szkoły Podstawowej nr 51 z Giszowca, która w tej samej dyscyplinie zwyciężyła w
rywalizacji katowickich szkół. Tym samym także w kończącym się roku szkolnym
2014/2015 reprezentanci mysłowickiej „jedynki” zapewnili sobie prawo startu w
finałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2015 woj. śląskiego w czwórboju
lekkoatletycznym.
W historii Szkoły Podstawowej nr 1, reprezentacje tej placówki awans do
finałów wojewódzkich wywalczały już kilkakrotnie (i mogą poszczycić się największa
ilością udziału w nich spośród wszystkich mysłowickich podstawówek), jednakże
szósta lokata była najwyższym miejscem wywalczonym do tej pory (nieco wyższym
miejscem wywalczonym w finałach wojewódzkich w czwórbojach przez mysłowicką
szkołę, może pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 9 (uczniowie tej szkoły w roku
szkolnym 2009/2010 drużynowo zajęli 5 miejsce). 26 maja na stadionie MOS
w Sosnowcu, rywalizowało łącznie 96 chłopców – reprezentantów 16 najlepszych
w tym roku szkół podstawowych Śląska, mistrzów szesnastu rejonów Sląskiego
Szkolnego Związku Sportowego. Mimo przejmującego zimna i padającego prawie
przez całe zawody deszczu, to młodzi lekkoatleci walczyli w tych trudnych warunkach
bardzo dzielnie i ambitnie. Po ponad czterogodzinnych zmaganiach mokrzy, zmęczeni
i zmarznięci reprezentanci SP nr 1, byli najbardziej szczęśliwymi sportowcami na
stadionie, gdyż organizatorzy zawodów ogłosili, iż to właśnie szóstka mysłowiczan
zespołowo zgromadziła największą ilość punktów, a co z tym się wiąże - zajęła
1 miejsce i mogła wspólnie cieszyć się z odebranych indywidualnie złotych medali
i okazałego pucharu dla reprezentowanej szkoły. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż
sukces ten – tj. zwycięstwo w finałach wojewódzkich, jest trzecim drużynowym
zwycięstwem mysłowickiej placówki na szczeblu wojewódzkim w bieżącym roku
szkolnym. Wcześniej dokonały tego tenisistki stołowe: Zespołu Szkół Sportowych
(14 kwietnia w finałach Woj. Igrzysk w Ligocie) oraz Gimnazjum Sportowego (6 maja
br. w finałach Wojewódzkiej Gimnazjady w Rybniku).

Skład „złotej” reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików:
Czarnecki Dawid, Jochimczyk Grzegorz,
Kic Sebastian, Matusiak Adrian,
Nesterenko Renat i Winckowicz Adam. Drużynę do zawodów wszystkich szczebli
przygotowywały i prowadziły: mgr Celina Stolarczyk i mgr Barbara Palka.

