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 W dniach 06-07.05 na boisku MOS Poznań przy ulicy Gdańskiej, odbyły się Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym. Zawody trwały dwa dni, pierwszego 

walczyły dziewczęta, drugiego dnia rywalizowali ze sobą chłopcy. Uczniowie brali udział w 

czterech konkurencjach lekkoatletycznych:  

- biegu sprinterskim na dystansie 60 m.,  

- skoku w dal, 

- rzucie piłeczką palantową, 

- biegu średnim na dystansie 600 m.(dziewczęta) i 1000 m. (chłopcy). 

Łącznie w zawodach wzięło udział ponad 60 zespołów, dlatego konkurencja była 

ogromna i przez dwa dni odbyło się wiele zaciętych pojedynków. Nasze  reprezentacje 

spisały się bardzo dobrze. Dziewczęta zajęły 11 miejsce na 31 drużyn, chłopcy niestety 

pomimo bardzo dobrych wyników indywidualnych nie zostali sklasyfikowani z powodu 

niespodziewanej absencji jednego zawodnika. Na pocieszenie zarówno chłopcy jak i 

dziewczęta uzyskali w każdej z konkurencji wiele wartościowych rezultatów oraz pobili swoje 

rekordy życiowe. Bardzo dużą niespodziankę sprawił Miłosz Kosicki z klasy VI b, który w 

skoku w dal zdobył brązowy medal, a w rzucie piłeczką palantową i w biegu na 1000 m. zajął 

odpowiednio 4 i 5 miejsce. Były to, co prawda zawody drużynowe, ale po podliczeniu 

punktów wielobojowych ze wszystkich konkurencji Miłosz uzyskał 2 wynik na 180 

startujących, jest więc to dla niego duży sukces. 

Szczegółowe wyniki czwórboju są do wglądu na stronie internetowej www.mos.poznan.pl 

Poniżej wyniki naszych reprezentantów.  

 

Wyniki dziewczęta: 

Imię i nazwisko 60 m. (s.) Skok w dal (m.) 
 

Piłeczka 
palantowa (m.) 

600 m. (min.) 

Lidia Nowak 9,7 3,41  19 2:16,62 

Marta Szaroleta 9,7 3,92 29 2:14,97 

Dominika 
Sołtysiak 

9,8 3,90 25,5 2:36,64 

Daria 
Kononowicz 

9,9 3,43 23,5 2:28,79 

Anastazja 
Walkowiak 

9,8 3,89 30,5 2:33,27 

Natalia 
Szymańska 

9,4 3,32 31,5 2:22,17 

 

http://www.mos.poznan.pl/


Wyniki chłopcy: 

Imię i nazwisko 60 m. (s.) Skok w dal (m.) Piłeczka 
palantowa (m.) 

1000 m. (min.) 

Miłosz Kosicki 9,17 4,61 43,5 3:29,68 

Marcin Szaroleta 9,08 4,07 36,5 3:37,30 

Sebastian 
Heigelmann 

9,68 3,96 29 3:56,10 

Kacper Rybarczyk 9,47 4,18 37,5 3:53,81 

 

        Nauczyciel W – F 

        Jacek Deska 


