Uczniowski Klub Sportowy UKS „PIRAMIDA” – powstał na bazie nowo-reaktywowanej
sekcji akrobatyki sportowej w dniu 14.04.2001r, został utworzony przez byłe zawodniczki
klubu „WŁÓKNIARZ” , instruktorkę Teresę Kosman oraz instruktorkę Teresę Bączkowską.
Przy klubie powstał również, Komitet Założycielski w skład którego weszli rodzice dzieci oraz
zarząd klubu.
Skład zarządu klubu UKS „PIRAMIDA” przedstawia się następująco:
PREZES – Teresa Kosman 68 374 54 85
SEKRETARZ – Teresa Bączkowska
Członek Zarządu – Helena Drapała ( Chronowska )

* Pierwsze starty naszych zawodników okazały się bardzo udane, już po trzech miesiącach
działalności klubu, grupa akrobatów wzięła udział w między wojewódzkich zawodach
w których osiągali bardzo dobre rezultaty…

NAJWAŻNIEJSZE STARTY ZAWODNIKÓW UKS „ PIRAMIDA” ŻARY W HISTORII KLUBU:
2001 rok - Sulechów ( I miejsce 4-ki chłopców. , II miejsce 3-ki i 2-ki dziewcząt).

2002 rok –
- Wrocław ( Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - kwalifikacje uzyskuje 4-ka
chłopców ).
- Leszno ( Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodzików – I miejsce 4ki chłopców )

2003 rok –
- Gorzów Wlkp. ( Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – czołowe miejsca uzyskują 2-ki,3-ki
i 4-ki dziewcząt ).

2004 rok –
- Świdnica ( Mistrzostwa Makroregionu – I , II , III miejsce 2-ki mieszane, 3-ki dziewcząt )

2005 rok - Sulechów ( Międzywojewódzki Turniej Młodych Talentów – czołowe miejsca w zespołach)

2006 rok –
- Zielona Góra ( Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików – I –miejsce 2 –ki mieszane, II
miejsce 3 –ka dziewcząt., 2-ka dziewcząt, )

2007 rok –
- Zielona Góra/ Sulechów ( Mistrzostwa Młodzików i Mistrzostwa Województwa – I i II
miejsce 3-ki dziewcząt., I –miejsce 2ki dziewcząt.)

* Wyniki, które uzyskują nasi akrobaci są wynikiem przede wszystkim ciężkiej pracy ich
samych na treningach, ale także solidnej i rzetelnej pracy Pani inst. Teresy Kosman oraz Pani
Elżbiety Nowak byłej zawodniczki „Włókniarza” Żary, które Swoją pasję i zamiłowanie
do akrobatyki sportowej wyrażają poprzez solidne przykładanie się do pracy szkoleniowej
z dziećmi i młodzieżą…

•
•
•
•

Treningi odbywają się w szkole podstawowej nr.2 przy ul. Zapolskiej w Żarach trzy
razy w tygodniu tj: poniedziałek, wtorek i piątek od godz.. 16.00 do 18.30.
Co roku klub otrzymuje przydział miejsc na obóz sportowy organizowany przez
Ministerstwo Sportu, na który to obóz wyjeżdżają najlepsi zawodnicy klubu, którzy
uzyskują najlepsze wyniki w zawodach mistrzowskich.
Klub jest instytucją działającą przy PZAS, co za tym idzie, otrzymuje wsparcie ze
strony władz związku w postaci np: dwa filce do ćwiczeń akrobatycznych.
Akrobaci Klubu UKS „ PIRAMIDA” Żary prócz startów w zawodach rangi mistrzowskiej,
biorą również udział w różnego rodzaju pokazach akrobatycznych, powiązanych
z wszelakimi uroczystościami np. Szkolnymi, a także z uroczystościami dotyczącymi
obchodów miasta Żary.

TRENUJĄCY I UZYSKUJĄCY CENNE PUNKTY DLA KLUBU:
1. ALEKSANDRA JAGIELSKA
2. KAROLINA KUCZYŃSKA
3. MAGDALENA DOŁĘGA
4. PATRYCJA WESOŁOWSKA
5. KLAUDIA CHYTRYK
6. RÓŻA HARENDA
7. KLAUDIA DZIUK
8. WIKTORIA KORNECKA
9. DARIA KAWECKA
10. ALBINA KURKOWSKA
11. GRACJANA STRZAŁKOWSKA
12. ALEKSANDRA DOBRZYŃSKA
13. IGA PERKA

