IV miejsce drużyny chłopców
w Ogólnopolskim Finale Drużynowych Biegów Przełajowych w Aleksandrowie Łódzkim.
Dnia 10.05.2022r. w Aleksandrowie Łódzkim
odbył się Ogólnopolski Finał Drużynowych Biegów
Przełajowych.
Udział
w
tych
zawodach
zagwarantowała sobie drużyna chłopców, która pewnie
wygrała rywalizację na szczeblu powiatowym,
rejonowym, a na końcu w finale wojewódzkim. Warto
wspomnieć o tym, że „team” naszych chłopców zdołał
pokonać takie renomowane szkoły jak Zespół Szkół
Sportowych Rzeszów czy II LO Przemyśl.
Na Ogólnopolski Finał ekipa z naszej szkoły
wybrała się dzień wcześniej (09.05.2022r.), by móc
spokojnie odpocząć po trudach podróży w Hotelu
„Konstancja” w Konstantynowie Łódzkim, oddalonym
od miejsca docelowego imprezy o 10 km. Nazajutrz
rano po śniadaniu i czasie wolnym zespół wraz z
opiekunami Panem Pawłem Gierulą i Panem Markiem
Paściakiem wybrał się już do Aleksandrowa Łódzkiego,
gdzie po zgłoszeniu drużyny do startu w zawodach i
dopełnieniu
wszystkich
czynności
formalnoorganizacyjnych czekał na rozpoczęcie biegu w swojej
kategorii (rocznik 2002 i młodsi).
Po intensywnej rozgrzewce drużyna udała się na
miejsce startu, który zaplanowany był na godzinę
15.20. Po krótkim instruktażu wykonanym przez sędziego
startowego pozostała już tylko walka, walka i jeszcze raz
walka.
Drużyny
rywalizowały
na
dość
trudnej
dwukilometrowej trasie. Na starcie w tej kategorii
wiekowej pojawiło się 9 z 16 zespołów (tylko mistrzowie
województw) z całej Polski. Po bardzo zaciętej walce do
ostatnich metrów trasy drużyna Zespołu Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w
Dynowie wywalczyła bardzo wysokie IV miejsce, za co
należy im się ogromny szacunek i wielkie brawa.
Oczywiście pozostaje lekki niedosyt, bo do podium brakło
naprawdę niewiele, ale to zostawiamy sobie na następny
rok !!!!.
Należy też podkreślić, że wyjazd mógł się odbyć
dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły oraz wsparciu
finansowemu i organizacyjnemu: Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego w Rzeszowie, Stowarzyszenia Przyjaciół
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Rady Rodziców
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.
Drużynie i opiekunom serdecznie gratulujemy i
czekamy na dalsze sukcesy, a podziękowania kierujemy
dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że ten wyjazd doszedł do skutku.

