VI TURNIEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
W ZSP W TUCHOWIE
W dniu 15 stycznia 2016 roku hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tuchowie była areną zmagań w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych powiatu
tarnowskiego. Celami turnieju były: propagowanie piłki siatkowej, wdrażanie
do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja środowisk siatkarskich
w regionie.
Turniej został zorganizowany przez ZSP w Tuchowie oraz UKS Lider Tuchów.
Zaproszenie do wzięcia udziału w zawodach przyjęły drużyny z gimnazjów publicznych
z Tuchowa, Siedlisk, Karwodrzy, Szerzyn oraz Zalasowej. W imieniu organizatora zawodów
Sławomir Wasiek, nauczyciel
ZSP w Tuchowie, przywitał zaproszonych gości
oraz przedstawił zespoły występujące w turnieju. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali:
Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa – oraz Bogusław Harańczyk – dyrektor ZSP, którzy
życzyli zawodniczkom wielu sukcesów sportowych, a także zwrócili uwagę na pozytywny
aspekt zdrowotny aktywności fizycznej.
Dziewczęta grały systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Od początku
zawodów ton rywalizacji nadawały trzy zespoły: uczennice GP w Tuchowie, na co dzień
trenujące w drużynie siatkarskiej UKS Lider Tuchów, uczestniczki rozgrywek Pogórzańskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki oraz drużyny z Zalasowej i Szerzyn, które doświadczenie
siatkarskie zdobywają w ramach Małopolskiej Ligi Kadetek. Spotkania były bardzo
emocjonujące, zawodniczki
pokazały wiele ciekawych zagrań, demonstrując duże
umiejętności siatkarskie. W wyniku rywalizacji I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum
Publicznego z Tuchowa, srebrne medale zdobyły dziewczęta z Gimnazjum Publicznego
z Zalasowej. Na najniższym podium stanęły zawodniczki z Szerzyn. Kolejne miejsca
przypadły: GP z Karwodrzy oraz Siedlisk. Po zawodach nastąpiła ceremonia wręczenia
nagród. Uczestniczki zawodów otrzymały ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Tarnowie pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
MVP turnieju została Kinga Schabowska z GP w Tuchowie.
UKS Lider Tuchów składa serdeczne podziękowania:
Starostwu Powiatowemu w Tarnowie oraz Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tuchowie -za pomoc w organizacji turnieju – ufundowanie nagród oraz
poczęstunku dla sportowców

