
SPRAWOZDANIE

z akcji „FERIE  z MOSiR –em 2020”

W okresie od dnia 13.01  do dnia 26.01.2020 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w  Myszkowie  przy  ul.  Miedzianej  3,  mając  na  uwadze  zabezpieczenie  czasu  wolnego,

opracował program zajęć zimowo-sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu

myszkowskiego. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie w  tegorocznym programie  ferii

opracował program, z którego   mogli skorzystać mali i duzi uczestnicy sportowych zmagań :

z  basenu,  ze  ścianki  wspinaczkowej,  z  ABC  piłki  nożnej,  piłki  siatkowej  oraz  tenisa

stołowego. Frekwencja w tych dniach również mile nas zaskoczyła.

Powyższy  program  został   przesłany  do  wszystkich  szkół  podstawowych,

na stronę internetową  www.mosirmyszkow.pl oraz na  www.facebook.com/mosir.myszkow .

MOSiR  wystąpił  z  prośbą  do  lokalnych  sponsorów,  

o  możliwość  zorganizowania  „słodkiego  poczęstunku”  w  tegorocznej  akcji  tj.  właścicieli

cukierni,  producentów  soków  owocowych  i  wód  mineralnych.  

Dzięki  zrozumieniu  i  dobroduszności  sponsorów  otrzymaliśmy  pomoc  w  postaci

bezpłatnych dostaw bułek słodkich, pączków oraz zapasy soków i wody mineralnej. 

W  okresie  ferii  dzieci  i  młodzież  z  terenu  miasta  Myszkowa  mogła  korzystać  

z pływalni za kwotę promocyjną 2,00 zł od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do

14:00  łącznie  z  promocji  skorzystało   226  osób.  Wszystkie  zajęcia  zamieszczone  w

programie  „Ferie  z  MOSiR-em 2020” odbywały  się  na  obiektach  należących  do MOSiR

Myszków: krytej pływalni, sali gimnastycznej, ściance wspinaczkowej oraz na lodowisku. 

Dodatkiem  do  zajęć  zimowych  była  możliwość  korzystania  

z  lodowiska  znajdującego  się  na  Orliku  Myszków  -  Mijaczów  przy  ul.  Leśnej  1.  

Łyżwy oraz kaski zostały udostępnione bezpłatnie. Codziennie po wszystkich zaplanowanych

na dany dzień zajęciach sportowych uczestnicy otrzymywali: pączka lub bułkę słodką oraz

sok lub wodę mineralną.
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         Jak wynika z analizy przeprowadzonych imprez, największym zainteresowaniem

wśród uczestników cieszyły się następujące dyscypliny:  piłka nożna,  piłka siatkowa, tenis

stołowy. Zajęcia były prowadzone wg. następującego harmonogramu wprowadzającego:

- ABC piłka nożna dla dzieci i młodzieży

* zapoznanie się z ogólnymi przepisami i zasadami dotyczącymi grania w piłkę nożną

* zapoznanie się z wymiarem bramek i boiska(wyznaczone pole karne,  rzut z autu, rzut 

rożny) na którym będzie rozgrywany mecz

* poznanie podstawowych kopnięć piłką w kierunku bramki, umiejętność poodbijania piłką 

w powietrzu nogą i głową.

* wytypowanie ilości osób, które będą brały udział w grze

*  rozpoczęcie meczu 2x10 minut, wraz zastosowaniem przepisów wcześniej poznanych. 

- ABC siatkówka dla dzieci i młodzieży,

*zapoznanie  się  z  ogólnymi  przepisami  i  zasadami  dotyczącymi  grania  w piłkę  siatkową

plażową i zapoznanie się z elementami poprawnych odbić.

* poznanie wymiarów boiska do piłki plażowej wraz z rozłożeniem boiska założeniem siatki

na odpowiedniej wysokości zgodnie z przyjętymi zasadami 

* elementy rozgrzewki przed meczowej

* pozyskanie umiejętności zagrywki za linii do tego wyznaczonej

*doskonalenie odbić sposobem górnym oraz dolnym

* rozgrywanie meczu do 15 pkt. w celu doskonalenia wszystkich zasad poznanych wcześniej

- ABC tenis stołowy dla dzieci i młodzieży

*zapoznanie się z ogólnymi przepisami i zasadami grania w tenisa stołowego

* rozłożenie stołu z zachowaniem  odpowiedniego bezpieczeństwa

* poznanie wymiarów stołu na którym odbywają się mecze

* zapoznanie się z rakietką oraz elementy prawidłowego trzymania w rękach w celu

   rozpoczęcia gry

* doskonalenie zagrywki oraz odbić

* rozgrywanie meczu do 11 pkt. w celu doskonalenia wszystkich zasad poznanych wcześniej.
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Młodzi uczestnicy zawodów udowadniali wysokość swoich umiejętności  oraz duży

poziom  sprawności  fizycznej,  przez  co  rywalizacja  sportowa  przebiegała  na  wysokim

poziomie.  Wielorakość  i  zróżnicowanie  przygotowanych  zawodów  sportowych  dawały

uczestnikom możliwość zwiększenia sprawności i aktywności ruchowej oraz uczyły zdrowej

rywalizacji sportowej z ideą fair-play.

Serdeczne podziękowanie składamy również na ręce naszym sponsorom, bez których 

tegoroczne ferie nie byłyby tak słodkie:

1.  Panów  Stanisława Trojanowskiego i  Michała  Trojakowskiego –  właścicieli  cukierni

„Szarlotka” w Myszkowie. 

2. Państwa  Ewy i Mirosława Najgebauer– właścicieli piekarni „Światowit”  w Myszkowie.

3. Państwa Silvi i Romana Sobczyków – właścicieli firmy SOKPOL Sp. z o.o w Myszkowie

4. Firmie JURAJSKA Spółka z o.o  w Myszkowie 
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Poniżej przedstawiamy wyniki z przeprowadzonych turniejów:

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

1. skład: Knera Bartłomiej, Nadolny Sambor, Bednarczyk Konrad, 

Czechowski Emil, Klimek Jakub, Knera Maciek, Szot Oskar.

I miejsce Knera Bartłomiej, Nadolny Sambor, Bednarczyk Konrad.

II miejsce Czechowski Emil, Klimek Jakub, Knera Maciek, Szot 

                               Oskar.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

1.  skład: Knera Bartłomiej, Nadolny Sambor, Bednarczyk Konrad,

Czechowski Emil, Klimek Jakub, Knera Maciek, Szot Oskar.

I miejsce    Knera Bartłomiej, Nadolny Sambor, Czechowski Emil,Szot    

                         Oskar.

II miejsce    Klimek Jakub, Knera Maciek, Bednarczyk Konrad.

I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

1.  skład: Knera Bartłomiej, Nadolny Sambor, Bednarczyk Konrad,

Czechowski Emil, Klimek Jakub, Knera Maciek, Szot Oskar.

I miejsce    Knera Maciek

II miejsce   Nadolny Sambor
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III miejsce   Szot Oskar

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

1.  skład: Ferdynand Monika, Ferdynand Maciek, Lorencka Kinga.

I miejsce    Ferdynand Monika

II miejsce   Lorencka Kinga

III miejsce   Ferdynand Maciek

Uczestnicy ferii z MOSiR-em 2020 

 w podsumowaniu ferii otrzymali: 

pamiątkowe medale , dyplomy oraz upominki.

 

Zmagania  sportowe  dostarczyły  uczestnikom  niesamowitych  wrażeń  ruchowych,  a  także

sporą  dawkę  sportowej  adrenaliny,  dzięki  przygotowanemu  programowi  każdy  uczestnik

mógł znaleźć coś dla siebie począwszy od piłki nożnej po tenis stołowy. 

Chęć  uczestnictwa  przez  dzieci  i  młodzież  z  naszego  regionu  świadczy  o  jego

atrakcyjności oraz trafności doboru dyscyplin.
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Wszelkie  zawody  były  rozgrywane  pod  okiem  instruktorów  sportu  i  opiekunów,

którzy czuwali nad bezpieczeństwem i odpowiednim przebiegiem rozgrywanych konkurencji

oraz zaszczepiali  zasady koleżeńskiej  rywalizacji  co również  przyczyniło się  do sukcesu

sportowo-wychowawczego naszej akcji.  
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Przygotowała – Agnieszka Kitala Dział Sportu MOSiR Myszków
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