
Udział i osiągnięcia w zawodach sportowych 

(m.- miejsce, dz. – dziewczęta, chł. – chłopcy) 

 

Gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 1 

 

I miejsce 

we Współzawodnictwie Sportowym 

Szkół Powiatu Suskiego - Gimnazjada 

Młodzieży Szkolnej (trzeci raz z rzędu) 

 

 

VI m. w Małopolskiej Gimnazjadzie 

Młodzieży Szkolnej 

 

Turniej Piłki Nożnej  

“O Puchar Tuska” 

dz. - III m. zaw. rejonowe 

chł. - II m. zaw. rejonowe 

 

Kolarstwo górskie – finał powiatowy, m: 

IV, VI, X  

udział w zawodach wojewódzkich 

 

Indywidualna Liga LA- finał powiatowy- 

II,III,IV,VII,VIII,IX 

 

Indywidualne biegi przełajowe - powiat: 

Kl. 1- II, IV m. 

Kl. 2- IV m. 

Kl. 3- I, IV m. 

m.: II,III - finał wojewódzki 

 

Halowa piłka nożna- finał powiatowy – I 

m. 

IV- zawody rejonowe 

 

Koszykówka – finał powiat.: 

dz. - I m. chł.  – I m. 

Finał rejonowy: dz.-IV chł.-II 

 

Piłka ręczna- finał powiatowy 

chł. - I m., dz. - IV m.  

Finał rejonowy: chł.- I m. 

Finał wojewódzki - IV m. 

  

Narciarstwo alpejskie- powiat 

dz.- I,II,V,VI m. 

chł. -I, II, III, VI, VI m. 

 

II miejsce 

we Współzawodnictwie Sportowym Szkół 

Powiatu Suskiego  - Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej 

 

 

Turniej Piłki Nożnej "O Puchar Tuska” 

chł. - I m. zawody rejonowe 

 

Mini piłka siatkowa – finał powiatowy 

dziewcząt – I m. , zawody rejonowe – III m. 

 

Mini piłka ręczna -finał powiat.: dz. - I m. chł.- 

III m.zawody rejonowe -  dz.-IV m. 

  

Mini koszykówka - finał powiatowy: dz. -I m., 

chł.-III m. 

 

Narciarstwo alpejskie - powiat: 

dz. - III. VIII m. 

chł.- VI m. 

 

Sztafetowe biegi przełajowe –finał powiatowy: 

dz. - V,  

chł. -VI 

 

Czwórbój LA- finał powiatowy: 

dz.- III m.  

 

Tenis stołowy indywidualny- finał powiatowy: 

dz. - I m. i awans do zawodów wojewódzkich 

 

Pływanie- finał powiatowy: 

Styl klasyczny - chł. V m. 

Styl grzbietowy - dz. II,V              chł. IV m. 

 

Udział w biegach wiosennych –  miejsca na 

podium 

 

I m. w Małych Mistrzostwach Europy  

 

II m. w Mikołajkowych Zawodach Pływackich 

 



Finał wojewódzki - 

II m. w klasyfikacji ligowej 

 

Sztafetowe biegi przełajowe finał 

powiatowy- 

dz. - II,  chł. -VI 

dz.- awans do zawodów woj. 

 

Pływanie – finały wojewódzkie: 

III m.- sztafeta dz. 

VI m.-  sztafeta chł. 

III m.- w województwie  

w pływaniu - styl dowolny 

III m. - w województwie  

w pływaniu – styl grzbietowy 

VII m. - w województwie  

w pływaniu - styl klasyczny 

VIII m. -województwie  

w pływaniu - styl grzbietowy 

 

Drużynowa Liga LA - finał powiatowy- 

dz., chł. -III m. 

 

III m. w piłce ręcznej chł. w turnieju 

podczas Dni Libiąża 

 

I m. w piłce ręcznej chłopców w Turnieju 

o Puchar Wójta Białego Dunajca 

 

Udział w obozie żeglarskim 

 


