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www.rejowiec.pl

SPORTOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W REJOWCU FABRYCZNYM
Harmonogram zajęć sportowych na okres ferii zimowych
Piłka nożna (grupa dziewcząt) - prowadzący: Jacek Ziarkowski
Miejsce - sala gimnastyczna Zespołu Szkół Samorządowych
Środa - 12.00 - 13.30
Piątek - 12.00 - 13.30
Piłka nożna (grupa chłopców) - prowadzący: Roman Rossa
Miejsce - sala gimnastyczna
Sobota - 9.00 - 12.00
Taniec sportowy - prowadzący: Karolina Pilipczuk
Miejsce - sala gimnastyki korekcyjnej (Gimnazjum, dolny parter)
Poniedziałek - 17.00 - 18.30
Środa - 17.00 - 18.30
Sobota - 11.00 - 12.30
Sporty zimowe (narciarstwo, saneczkarstwo) - prowadzący: Dawid Jaruga
Miejsce - obiekty miejskie
W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych (pokrywa śnieżna)
Od poniedziałku do piątku - 14.30 - 16.00
W przypadku braku śniegu - piłka ręczna i piłka siatkowa - prowadzący: Dawid Jaruga
Miejsce - sala gimnastyczna Zespołu Szkół Samorządowych
Poniedziałek - 16.00 - 17.30
Czwartek - 16.00 - 17.30

Program na lipiec.
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Do realizacji imprezy włączyły się jednostki organizacyjne samorządu miasta: Zespół
Szkół Samorządowych, Miejski Ośrodek Kultury "Dworek" oraz organizacja
pozarządowa Uczniowski Klub Sportowy Spartakus.
Imprezę włączono do Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz ogólnopolskiej Kampanii
Profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" łącząc treści o promocji aktywności
ruchowej z profilaktyką uzależnień - zgodnie z założeniami Projektu. Rozdysponowano
szereg materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, pocztówki, naklejki) wśród uczniów
miejscowych szkół, prowadzono pogadanki.
W ramach imprezy odbył się szereg imprez sportowych, w tym:
* Grupa wiekowa - uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III
Multidyscyplinarne gry zespołowe realizowali Roman Rossa i Kamil Góra - członkowie
kadry trenerskiej SCPZ. Za udział w zajęciach dzieci nagrodzono drobnymi upominkami
oraz artykułami spożywczymi.
* Grupa wiekowa - uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VI
- Międzyklasowe rozgrywki w piłkę nożną chłopców
- Mistrzostwa w piłkę ręczną dziewcząt
- Turniej siatkonogi chłopców
- Turniej unihoca klas IV
* Grupa wiekowa - uczniowie gimnazjum
- Turniej piłki nożnej chłopców
- Turniej piłki ręcznej - dziewczęta contra chłopcy
Ponadto w ramach imprezy przeprowadzono turniej tenisa ziemnego oraz godzinny
marszobieg poświęcony pamięci zmarłego przed rokiem popularyzatora biegów,
trenera i założyciela Ludowego Klubu Sportowego Agros w Rejowcu Fabryczny
Zbigniewa Szczepańskiego. W marszobiegu uczestniczyło łącznie około 100 osób w
różnym wieku - od lat pięciu do prawie pięćdziesięciu z terenu całego powiatu.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za sprawy związane z prawidłowym
przebiegiem marszobiegu była UKS "Spartakus".

Galeria zdjęć
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18 maja 2007 - Wiosenny Turniej w Mini Piłkę Ręczną Dziewcząt
o puchar Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny
Sportowe Centum Promocji Zdrowia w Rejowcu Fabrycznym - projekt realizowany z
udziałem środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego stało się niejako platformą
wydarzeń sportowych w mieście.
Po "turniejowym starcie" podczas majowego długiego weekendu w piątek 18 maja na
boisku zmierzyły się piłkarki ręczne rocznika 1995.Wiosenny Turniej w Mini Piłkę
Ręczną Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny zorganizowano we
współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym "Spartakus" i Szkołą Podstawową w
Rejowcu Fabrycznym.
Wszystkie drużyny zaprezentowały wysoki poziom umiejętności, ale ostatecznie wyniki
ukształtowały się następująco:
- I miejsce - SP w Rejowcu pod opieką p. M. Batejko i D. Cebrat
- II miejsce . SP Łuków Nr 1 pod opieką E. Kozaczuk
- III miejsce . SP Cyców pod opieką p. D. Bednarczuka
- IV miejsce . SP Rejowiec Fabryczny UKS Spartakus pod opieką p. M. Ożoga
- V miejsce . SP Nr 7 Chełm pod opieką p. A. Mochnieja
Tytuł króla strzelców zdobyła Aldona Rutka - reprezentantka SP Rejowiec. Zdobywczyni
tytułu najlepszej bramkarki to Alicja Kowalczyk z UKS Spartakus i SP w Rejowcu
Fabrycznym.

Wiosenny puchar - galeria
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