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Świetna promocja sportu wśród najmłodszych

BIEG PRZEDSZKOLAKA 2022

Sądząc po liczbie uczestników i widzów był to strzał w dziesiątkę! Za namipierwsze, historyczne wydarzenie sportowe – Bieg Przedszkolaka 2022. Nadystansie 400 metrów, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, rywalizowały dzieciaki z bieńczyckich przedszkoli. Organizatorem
zawodów była Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce, a rywalizacji przedszkolaków
przyglądali się ich rodzice, znajomi, opiekunowie i wszyscy ci, którym leży na
sercu promocja różnych form sportu wśród najmłodszych. Taka właśnie idea
przyświecała organizatorom tego wydarzenia.

Dla każdego z uczestników biegu, a było ich aż 125, przewidziano pamiątkowy medal na mecie, a
wcześniej, w momencie zgłoszenia
do zawodów, pakiet startowy i profesjonalny numer startowy. Nie prowadzono klasyfikacji indywidualnej
dzieci podczas tego biegu. Miejsca
zajmowane przez przedszkola w
klasyfikacji końcowej uzależnione
były od liczby startujących dzieci z danego przedszkola. Dzieci
startowały w kilku seriach spod
sceny plenerowej, obok budynku
MDK im. J. Korczaka. Oczywiście,
uczestnikom biegu towarzyszyli
opiekunowie z poszczególnych placówek.
Dzieciaki goniły smoka wokół - a
jakże - smoczego skweru znajdującego się na Plantach Bieńczyckich,
mając przy tym doskonałą zabawę.
Rywalizacja przedszkolaków była
zażarta, a uczestnicy biegów wzajemnie się dopingowali i oklaskiwali
najlepszych. Wszyscy – i biegacze i
ich rodzice oraz opiekunowie świetnie się bawili, tworząc naprawdę
gorącą atmosferę wydarzenia. Tegoroczny Bieg Przedszkolaka 2022,
przez nas zorganizowany, to wydarzenie sportowe, które na celu ma
promowanie sportu wśród dzieci w
wieku przedszkolnym z placówek

funkcjonujących w naszej dzielnicy.
Patrząc na rywalizację maluchów,
liczbę uczestników i licznie zgromadzonych widzów, wiem, że był to
świetny pomysł, który zamierzamy
kontynuować w kolejnych latach. W
tym kontekście można powiedzieć,
że za nami historyczne wydarzenie
– mówił Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady Dzielnicy XVI
Bieńczyce, który nie tylko zorganizował całe wydarzenie, ale razem z
innymi radnymi wręczał maluchom
pamiątkowe medale. Imprezę wspomagali: MDK im. J. Korczaka,
Rafał Ślusarz z klubem Maximus,
instruktor Kuba Bem wraz z wolontariuszami oraz MOS Wschód.
Dziękujemy! Wszystkie przedszkola otrzymały pamiątkowe puchary.
Wygrywało przedszkole z największą liczbą zgłoszonych oraz
uczestniczących w zawodach dzieci. Kolejne miejsca przypadały
przedszkolom o mniejszej liczbie
startujących. Organizatorzy przygotowali nagrody pieniężne dla
najlepszych przedszkoli: miejsce
pierwsze – 5000 zł dla Przedszkola
nr 116, drugie – 3000 zł dla Przedszkola nr 113, trzecie – 2000 zł
dla Przedszkola nr 117. Pozostali
uczestnicy: Przedszkola nr 143,
142, 97, 115 i 151 – po 1000 zł.
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