
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZESPOŁU  BOISK
SPORTOWYCH „ORLIK 2012” W ROKU 2017/2018

Kompleks boisk sportowych „ORLIK” 2012 w Miedźnie jest świetnym miejscem do

spędzania wolnego czasu uprawiając aktywnie sport. Największym zainteresowaniem cieszy

się  boisko  przeznaczone  do  gry  w  piłkę  nożną,  z  kolei  na  boisku  wielofunkcyjnym

w mniejszych grupach odbywają się gry w m.in. w koszykówkę, siatkówkę oraz siatkonogę.

Kompleks boisk jest rezerwowany przez mieszkańców gminy, którzy chętnie spędzają czas

uprawiając sport.

Na  „Orliku”  regularnie  odbywają  się  zajęcia  z  piłki  nożnej  z  czterema  grupami

chłopców. Są to grupy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Miedźnie. Wśród chłopców

pojawiają  się  coraz  chętniej  dziewczynki  oraz  jedna  grupa  przedszkolaków.

Dodatkowo  na  „Orliku”  rozgrywana  była  liga  chłopców  w  kategorii  „ORLIK”.  

Najmłodszą grupą, która korzysta z kompleksu boisk jest grupa Żaków i ta grupa również

przystąpiła do regularnych rozgrywek. Dzieci swoje przygodę ze sportem zaczynają podczas

treningów na boiskach sportowych Orlik.

Turnieje jakie odbyły się na obiekcie to:

 Eliminacje ogólnopolskiego turnieju „Mała piłkarska kadra czeka”

 Finał ogólnopolskiego turnieju „Mała piłkarska kadra czeka”

 Międzyszkolny turniej chłopców w piłkę nożną

 Międzyszkolny turniej dziewczyn w piłkę nożną

 Międzygimnazjalny turniej w piłkę nożną chłopców

 Międzygimnazjalny turniej w piłkę nożną dziewczyn

 Ogólnopolski turniej „Kocham piłkę ręczną na Orliku”

Na  kompleksie  sportowym  w  Miedźnie  odbywały  się  też  imprezy  rekreacyjno  –

sportowe, takie jak: 

 Rodzinny Piknik

 Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka

 Mecz towarzyski pomiędzy dziewczynami z Zespołu Szkono – Przedszkolnego

w Miedźnie a drużyną dziewczyn z AJD Stradom Częstochowa

 Zakończenie sezonu dla grup młodzieżowych KS Grom Miedźno



 Mecze  ogólnopolskiego  turnieju  Playarena  Częstochowa  drużyny  FC

Tetrahydrocannabinol

Poza  wymienionymi  turniejami  na   kompleksie  boisk  były  rozgrywane  sparingi  we

wszystkich  grupach,  które  trenują  regularnie.  Orlik  oczywiście  jest  rezerwowany  przez

mieszkańców gminy, którzy aktywnie spędzali czas podczas korzystania z boisk.

Podsumowanie

Na boisku sportowym są rezerwacje dla mieszkańców naszej gminy. Także chętnie z

obiektu  korzystają  kluby  piłkarskie  z  naszej  gminy:  KS  Naprzód  Ostrowy  i  KS  Grom

Miedźno, ale jest to zazwyczaj w okresie przygotowawczym. Kompleks boisk „ORLIK 2012”

przyczynia  się do rozwoju sportu w naszej  gminie,  stwarza możliwość do trenowania dla

czterech  grup  dzieci  i  młodzieży.  Szczególnie  młodzi  adepci  sportu,  którzy  przychodzą

trenować na „Orliku” mogą rozwijać swoje pasje oraz umiejętności. Także szkoła w Miedźnie

regularnie prowadzi zajęci wychowania fizycznego oraz SKS-y na Orliku.
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https://www.facebook.com/FC-Tetrahydrocannabinol-1891215561151288/?hc_ref=ARQdKiv64eTK1NDrspn1GCXY_Uh3YQebb3pw-AORaQVWRM3rUo7S61-GNwqwL02i_P8&fref=nf
https://www.facebook.com/FC-Tetrahydrocannabinol-1891215561151288/?hc_ref=ARQdKiv64eTK1NDrspn1GCXY_Uh3YQebb3pw-AORaQVWRM3rUo7S61-GNwqwL02i_P8&fref=nf

