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Na stadionie w Poznaniu 10 lipca br. rozpoczęła się rywalizacja
lekkoatletów w ramach 25. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, której
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organizatorem jest Województwo Lubuskie, a centralnym ośrodkiem
wydarzeń są obiekaty WOSIR-u w Drzonkowie. W poznańskiej uroczystości
wziął udział Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Marszałek Porycki życzył zawodnikom sportowego szczęścia i wielu medali. W
pierwszej sesji zawodów rozegrano m.in. finału biegów na 100 metrów. Wśród pań w
finale A aż sześć z ośmiu zawodniczek poprawiło rekordy życiowe. Najlepsza była
Nikola Tarnowska – wygrała z czasem 11.83. Za plecami mistrzyni kraju z czasem
11.89 finiszowały Monika Romaszko oraz Dominika Małkowska. W rywalizacji
chłopców po dwóch falstartach o medale rywalizowała tylko szóstka sprinterów.
Wygrał Oliwer Wdowik – 10.57 – przed Mateuszem Górnym (10.68) oraz Tomaszem
Życzyńskim (10.81). 

Wartościowy wynik 4:52.66 dał złoty medal w biegu na 1500 metrów z
przeszkodami Julii Koralewskiej. Srebrny medal zdobyła Natalia Bielak (4:58.68), a
brązowy Julia Pawełczyk (5:05.94). 

Rywalizację na 1500 metrów wśród kobiet wygrała Julita Maniecka (4:40.27), a
wśród chłopców Jędrzej Poczwardowski (3:55.98). Medale zdobyli także Anna Hrycyk
(4:43.76), Sandra Kraszewska (4:46.84) oraz Robert Kulik (3:57.09) i Wiktor
Jędrzejak (3:57.43).  Na najdłuższym rozgrywanym podczas OOM dystansie – 3000
metrów – złoto wywalczył Jakub Nalepa (8:49.08). Miejsca na podium zajęli obok
niego Michał Pytek (8:51.45) oraz Szymon Skalski (8:52.21). 

Liderami wielobojów są po pierwszym dniu Klaudia Kronburg (3200 pkt.) oraz Olivier
Tarasiewicz (3452 pkt.).

W eliminacjach konkurencji technicznych nie zawiedli faworyci. Oszczepnik Eryk
Kołodziejczyk do finału awansował po rzucie na 75.08, młociarz Dawid Piłat już w
pierwszej serii kwalifikacji osiągnął 76.86.

Przypomnijmy, że

XXV Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Letnich LUBUSKIE 2019 odbywa się na
terenie województwa lubuskiego, a centralnym miejscem jest Wojewódzki Ośrodek
Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Przygotowanie i
przeprowadzenie rozgrywek zlecone zostało Lubuskiej Federacji Sportu.

W zmaganiach bierze udział ponad 4000 sportowców. Zawody rozgrywane będą w
okresie od czerwca do sierpnia 2019 roku na terenie całego województwa w 33
dyscyplinach sportu. Są one najwyższym etapem rozgrywek rangi mistrzostw Polski
i często pierwszym krokiem w karierze sportowej późniejszych medalistów Igrzysk
Olimpijskich.

Województwo lubuskie było już organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Sportach Halowych w roku 2002 oraz w 2017 r., a także Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Letnich w latach 2004 i 2010.
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, to krajowe zawody sportowe, w których startują
dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbywa się
od 1995 roku. Zawody te podzielone są na bloki. Gospodarzem tegorocznych
zmagań jest województwo lubuskie. Uroczyste otwarcie Olimpiady odbyło się 4
czerwca. Centralnym miejscem jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia
Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek
zlecone zostało Lubuskiej Federacji Sportu. Zakończenie zmagań odbędzie się w
sierpniu.
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