Co słychać w SOSiR?
Od czerwca 2017r. rozpoczynamy przedstawianie informacji o tym, co aktualnie dzieje się w
SOSiR. W założeniu informacje będą krótkie i na różne tematy.

01.06.2018r.
W Dzień Dziecka (01.06.2018r.) na kręgielni znajdującej się w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie
odbył się „Turniej Bowlingowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Skoczów”.

Oczekiwanie na rozpoczęcie zawodów

Pierwsze rzuty zawodników

Celny rzut jednego z uczestników

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju

02.06.2018r.
2 czerwca 2018r. na boiskach do siatkówki plażowej przy ZSTiO w Skoczowie miał miejsce turniej
„III Skoczowska Plaża”.

Pierwsze mecze turnieju

Efektowne ataki zawodników

Zagrywka zawodniczki

Wspólne zdjęcie zawodników z sędziami

03.06.2018r.
Był to dzień 18-tych urodzin Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie. Z tej okazji została zorganizowana
„Urodzinowa Sztafeta”.

Pierwsi uczestnicy sztafety

Pierwsi uczestnicy pływający na pontonie

Zmagania na pontonie

Zręczność uczestników pokonujących dystans
na pontonie

04.06.2018r.
W dniu 4 czerwca 2018r. odbyła się I tura zawodów „XVI Mistrzostwa Pływackie Przedszkolaków”.

Omówienie zasad turnieju

Przygotowania do 2 konkurencji

Pierwsze zmagania przedszkolaków

Wyławianie topiących się przedmiotów

05.06.2018r.
5 czerwca 2018r. był dniem, w którym na Stadionie Miejskim w Skoczowie odbywały się zawody
„Turniej o Puchar Rzeki Wisły w piłce nożnej dziewcząt”

Pierwsze mecze turnieju

Sytuacja podbramkowa

Wznowienie gry z autu

Konkurs rzutów karnych

06.06.2018r.
06.06.2018r.odbyła się II tura zawodów „XVI Mistrzostwa Pływackie Przedszkolaków”.

Początek zawodów

Zacięta walka w 2 dyscyplinie

Oczekiwanie na dogrywkę mającą wyłonić
zwycięzcę

Zacięta walka w dogrywce

09.06.2018r.
9 czerwca 2018r. z okazji „51 Dni Skoczowa” na Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie odbyły się
zawody „Najszybszy Zjazd Rurą”.

Zapisy na zawody

Oczekiwanie na pierwsze zjazdy

Zjazdy rurą

Dekoracje zwycięzców

15.06.2018r.
W tym dniu na placu manewrowym przy budynku Straży Pożarnej w Skoczowie odbył się egzamin na
kartę rowerową.

Wyczekiwanie na rozpoczęcie egzaminu

Przejazdy pierwszych zdających

Objaśnienie przez pana policjanta trasy przejazdu

Kolejna zdająca osoba

19.06.2018r.
W ostatnim tygodniu szkolnym dnia 19 czerwca mała miejsce „XV Olimpiada Szkolna” Szkoły
Podstawowej nr 3 w Skoczowie.

Uczniowie czekający na rozpoczęcie zawodów

Jedną z dyscyplin był skok w dal

Kolejną dyscypliną był rzut piłeczką palantową

Strzały do bramki cieszyły się sporym
zainteresowaniem

06.2018r.
W czerwcu 2018r. zakończyła się budowa zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim.

06.2018r.
W czerwcu 2018 roku zakończyły się pracę nad oświetleniem boiska piłkarskiego w Wiślicy.
Oświetlenie składa się z 6 słupów, po 12 metrów wysokości każdy. Na każdym słupie zamontowane
są po 3 projektory oświetleniowe, dające sporą ilość światła. Dzięki temu przedsięwzięciu na boisku
będzie można trenować do późnych godzin wieczornych.

Boisko w Wiślicy
Budowa oświetlenia

03.06.2018r
3 lipca na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” rozpoczęły się „Podstawy tenisa

ziemnego dla dzieci i młodzieży - Wakacje 2018”. Zajęcia będą trwały do 23 sierpnia.

Omówienie zasad tenisa ziemnego

Rozgrzewka przed rozpoczęciem zajęć

Pierwsze zmagania zawodników

Uczestnicy grali również w dublecie

16-22.06.2018r.

W tych dniach, w obiektach Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (głównie na
Stadionie Miejskim, ale również w budynku Krytej Pływalni „Delfin”), odbyły się „Igrzyska
Młodzieży – Skoczów 2018”.

Najmłodsi śpiewali

Nieco starsi grali w piłkę

Na zakończenie odbył się pokaz artystyczny

Zdjęcie grupowe uczestników

