Spartakiada klas mundurowych
Trzy powiatowe zespoły szkół z Biskupca, Dobrego Miasta i Olsztynka, w których funkcjonują klasy
mundurowe, w miniony piątek wzięły udział w Spartakiadzie. Najwięcej punktów zdobyła drużyna z LO w
Olsztynku. Relacja &#8222;Gazety Warmińskiej&#8221;:

Spartakiada dla uczniów szkół mundurowych z
powiatu olsztyńskiego
Nad pięknym jeziorem Narie rozegrano spartakiadę dla uczniów klas mundurowych z powiatu
olsztyńskiego.W przeprowadzeniu i organizacji spartakiady pomagali żołnierze z 9
Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim i strażacy z OSP w Dobrym
Mieście.
W zawodach udział wzięły trzy szkoły. Liceum Ogólnokształcące z Dobrego Miasta, Liceum
Mundurowe Zespołu Szkół w Biskupcu, a także Liceum Ogólnokształcące z Olsztynka.
Zespoły rywalizowały w siedmiu konkurencjach, pięciu wojskowych i dwóch strażackich. Każda z drużyn
miała dwunastoosobowy skład. Składy były mieszane, a wręcz należy zaznaczyć, że w niektórych
drużynach nawet przeważały kobiety.
Rywalizacja była naprawdę bardzo zacięta. Niezwykłe emocje wywoływała konkurencja rozpalania ogniska
za pomocą krzesiwa. W tej konkurencji liczyła się praca zespołowa, ponieważ niektóre osoby były
odpowiedzialne za samo rozpalanie ogniska, a inne szukały materiałów, dzięki którym to ognisko miało się
palić. Po rozpaleniu ogniska, drużyny musiały zagotować na nim pół kubka wody. Oczywiście najważniejsze
było, żeby zrobić to jak najszybciej, ponieważ na podstawie czasu tworzona była klasyfikacja.
Oprócz rozpalania ogniska, rywalizowano m.in. w biegu na kilometr, strzelectwie, udzielaniu pierwszej
pomocy, czy przepychaniu samochodu terenowego. Były również konkurencje strażackie, w których
drużyny musiały rozciągnąć węże, z których następnie musiała wylecieć woda.
- Jest to pierwsza spartakiada klas mundurowych zespołów szkół powiatu olsztyńskiego i szkoły walczą o
Puchar Starosty. Mamy zamiar rozwijać to co roku i co roku taki turniej będzie się odbywał, tu w
Kretowinach bądź w innym miejscu. Oczywiście każda z drużyn dostanie też pamiątkowe statuetki, a
pierwsza dostanie puchar, który będzie przez cały rok przebywał w jej szkole – powiedział wicestarosta
Andrzej Abako.
Pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące z Olsztynka, na drugiej pozycji uplasowało się
Liceum Mundurowe Zespołu Szkół w Biskupcu, a trzecie miejsce przypadło Liceum
Ogólnokształcącemu z Dobrego Miasta.
Szerszą relację z zawodów będzie można zobaczyć w czerwcowym Pulsie Powiatu
Olsztyńskiego.
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