S P O R T

Turniej
rekreacyjno-sportowy
dla przedszkolaków
W dniu 7 czerwca w pięknej hali sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania
nr 1 w Pelplinie odbył się turniej rekreacyjno-sportowy dla przedszkolaków
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
Organizatorem turnieju był ZKiW nr 1 w Pelplinie przy współudziale Urzędu
Miasta i Gminy w Pelplinie i Klubu Sportowego „Jedynka” Pelplin. Udział
wzięły w nim wszystkie przedszkola z terenu miasta i gminy: Rudno, Kulice,
Pelplin 1, Pelplin 2, Rajkowy i Małe Walichnowy.
Dzieci rywalizowały w dwóch grupach wiekowych: pięcio- i sześciolatków w drużynach dziesięcioosobowych (5 dziewczynek i 5 chłopców). W
trakcie turnieju dzieci walczyły w 8 zabawach, m.in.: biegu z kilkoma piłkami,
sztafecie wahadłowej, skokach „kangurów”, sadzeniu ziemniaków, rzucaniu
woreczkiem do celu, sztafecie z przeplataniem szarfy i biegu z jajkiem na
patelni.
Dzieci ze wszystkich przedszkoli były bardzo dobrze przygotowane, a
dyrekcje i opiekunowie zadbali o piękne jednakowe stroje. Wszyscy świetnie
się bawili. Kibice na wypełnionych trybunach gorąco dopingowali swoich
zawodników, a uczestnicy turnieju z wypiekami na twarzy walczyli o jak
najlepsze miejsca.
W grupie 5-latków kolejność przedszkoli była następująca:
1. Rajkowy
2. Rudno
3. Pelplin 1
4. Kulice
5. Pelplin 2
W grupie 6-latków kolejność była następująca:
1. Rudno
2. Rajkowy
3-4. Pelplin 2
3-4. Małe Walichnowy
5. Kulice
6. Pelplin 1
Po podsumowaniu wyników kolejność w punktacji łącznej wyglądała
następująco:
1. Rudno
2. Rajkowy
3. Kulice
4. Pelplin 2
5. Pelplin 1
6. Małe Walichnowy
Trzy pierwsze miejsca nagrodzone zostały Pucharami Burmistrza. Wszystkie
przedszkola otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział, a startujący zawodnicy
„rogi obfitości” ze słodyczami.
Nagrody wręczali: Tomasz Czerwiński – kierownik Działu Promocji Urzędu
Miasta i Gminy Pelplin, Lucyna Bielińska – dyrektor ZKiW nr 1 w Pelplinie oraz
Dariusz Jakubowski – dyrektor ZKiW w Rudnie.
Dzieci były zadowolone, umówiły się już na następne zawody, a na
szczególne podkreślenie zasługuje świetna postawa przedszkoli w Rudnie i
Rajkowach.
Adam Lemka
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Wielkie
kolarskie święto
na Kociewiu – CYKLO
Pelplin 2018
12 sierpnia w Pelplinie odbył się wyścig szosowy CYKLO
Pelplin w ramach ENERGA Cyklo Cup. Wydarzenie to
zgromadziło rzesze miłośników kolarstwa z całego
Pomorza. To było niezapomniane, wielkie kolarskie
święto na Kociewiu!
Tuż przed południem, w samym sercu Pelplina, barwny kolarski peleton
złożony z ponad 400 zawodniczek i zawodników ruszył na malowniczą trasę
wyścigu. Wśród startujących był Dariusz Baranowski, trzykrotny zwycięzca
Tour de Pologne oraz gość specjalny imprezy.
Zawodnicy zmagali się na dwóch dystansach: 46,5 km (1 x pętla) oraz 93 km
(2 x pętla). Trasa Cyklo Pelplin wiodła dużą, 46,5-kilometrową pętlą na zachód
i południe od miasta, przebiegając przez gminę Starogard Gdański, Bobowo,
Morzeszczyn oraz Pelplin.
Na liczącej 93 km dużej pętli rywalizowała ponad stuosobowa grupa kolarzy. Na tym dystansie wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Nikodem
Grzenkowicz (GKS Cartusia Kartuzy) z czasem 2:13:41, z kolei wśród pań
zwyciężyła Wioleta Górska-Sierońska (gammafinanse.pl) z czasem 2:44:55.
Mała pętla (46,5 km) przyciągnęła do Pelplina aż 293 miłośników kolarstwa
szosowego. Na krótszym dystansie wśród mężczyzn zwyciężył Łukasz Janic
(STC Stargard) z czasem 1:10:46, wśród pań triumfowała Kinga Tomaszewska
(FTI Racing Team) z czasem 1:13:42.
Szczegółowe wyniki wyścigu można sprawdzić tutaj:
https://elektronicznezapisy.pl/event/2342/results.html
Organizatorzy zawodów – Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe oraz Pelplińskie Centrum Sportu – pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, by impreza mogła się odbyć, w szczególności ochotniczym strażom
pożarnym z gminy Pelplin, Starogard Gdański, Bobowo oraz Morzeszczyn;
policji oraz straży miejskiej w Pelplinie.
Foto: Seweryn Brzeziński

