Finały licealiady w piłce ręcznej
Wpisany przez Katarzyna Zygo
poniedziałek, 31 marca 2014 20:39 - Poprawiony poniedziałek, 31 marca 2014 21:00

24 i 25 marca w hali Globus odbyły się finały chłopców i dziewcząt w piłce ręcznej. Ostatecznie
unici opuścili halę z 4 miejscem, a unitkom udało się wywalczyć pozycję na podium - zajęły 3
miejsce.

Pierwszy dzień zawodów poświęcony był chłopcom. Na trybunach zgromadziła się masa
kibiców, którzy intensywnie zagrzewali naszych szczypiornistów do walki. Wszelkie okrzyki i
transparenty były wyrazem wielkiego wsparcia dla unitów, szkolni znajomi nie przestawali
wspierać drużyny nawet na chwilę. Mimo ciężkiej walki chłopcom nie udało się zająć miejsca na
podium. Pierwszy mecz, który rozegrał się między Unią a PSBiG, zakończył się wynikiem
korzystniejszym dla przeciwników, a podczas rywalizacji o 3 miejsce z II LO nasi chłopcy
również odnieśli porażkę. Mimo niepowodzenia - nie załamują się, wiedzą, jakie błędy popełnili,
co należy poprawić i już zaczynają zbierać siły i ćwiczyć do przyszłorocznej licealiady.

Z kolei następny dzień należał do dziewcząt i to w dosłownym znaczeniu - unitki zajęły 3
miejsce! Jest to ogromny sukces, ponieważ od dawna w piłce ręcznej dziewcząt Unia nie zajęła
tak wysokiej pozycji. Dziewczyny również były wspierane i podnoszone na duchu przez
wiernych kibiców, co z pewnością wpłynęło na ostateczny wynik turnieju. Pierwszy mecz z
Zespołem Szkół Nr 5 niestety zakończył się porażką dla naszych, jednak walcząc o 3 miejsce,
dziewczyny dały z siebie wszystko i pokonały zawodniczki z Zespołu Szkół Nr 1.
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Szczerze gratulujemy sukcesów naszym zawodnikom oraz Pani Profesor Małgorzacie Filip trenerki najlepszej pod słońcem!
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