Тиждень фізичного виховання

З 17 по 21 вересня у коледжі проходив Тиждень фізичного виховання, присвячений
Міжнародному дню студентського спорту.

Студенти виборювали перемогу у цікавих змаганнях та естафетах.

Перші спортивні конкурси відбулися під час великої перерви 18 вересня. Юнаки та
дівчата взяли участь у змаганнях з арм-реслінгу та «Дартсу». Святковий настрій сприяв
активній участі в усіх конкурсах не лише студентської молоді, а й викладачів.

Призерами конкурсів стали:
- змагання з арм-реслінгу серед юнаків:

І місце – Вандик Ігор (432 група)

ІІ місце – Росоха Ігор (432 група)
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ІІІ місце – Молчанов Владислав (321 група)
- змагання з :арм-реслінгу серед дівчат:

І місце – Приходько Аріна (441 група)

ІІ місце – Онищенко Сніжана (331 група)

ІІІ місце – Різніченко Анна (131 група)
- конкурс «Дарц» серед юнаків:

І місце – Остапенко Олександр (422 група)

ІІ місце – Легуша Владислав (331 група)

ІІІ місце – Усик Сергій (431 група)
- конкурс «Дарц» серед дівчат:

І місце – Магденко Мирослава (221 група)

ІІ місце – Онищенко Сніжана (331 група)

ІІІ місце – Носок Софія (441 група)
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Опівдні на спортивному майданчику відбулася урочиста лінійка, де за активну участь у
спортивному житті коледжу були нагороджені грамотами 17 кращих
студентів-спортсменів та пролунали привітання від директора, учасників художньої
самодіяльності та почесного гостя свята Супруна Володимира Олеговича, майстра
спорту України з легкої атлетики, члена національної збірної команди України з легкої
атлетики, неодноразового чемпіона та призера чемпіонатів України з бігу на 100 та 200
метрів, учасника чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики. Потім спортивне свято
продовжилося популярними серед студентської молоді змаганнями «Веселі старти» та
«Перетягування канату», до участі у яких були залучені справжні любителі спорту.
Третій рік поспіль разом із студентськими командами нашого коледжу змагалися
команди учнів Сумської обласної гімназії-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей та Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна.

Переможці були відзначені грамотами та солодощами.

Конкурс «Веселі старти»:

· І місце – збірна команда студентів 2 і 3 курсів обліково-фінансового відділення коледжу

· ІІ місце – команда учнів Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.
Турбіна

· ІІІ місце – команда студентів 422 групи коледжу

Конкурс «Перетягування канату»:

· І місце – збірна команда студентів 2 і 3 курсів обліково-фінансового відділення коледжу
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· ІІ місце – команда учнів Сумської обласної гімназії-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей

· ІІІ місце – команда учнів Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбін

Конкурс капітанів «Богатир»

· І місце – Левчук Дмитро (422 група коледжу СНАУ)

· ІІ місце – Федченко Олександр (131 група коледжу СНАУ)

· ІІІ місце – Мельник Максим (Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та
творчо обдарованих дітей)

19 вересня відбулися змагання з футболу серед юнаків та дівчат. Збірна команда дівчат
обліково-фінансового відділення з рахунком 3:1 виграла у збірної дівчат правового
відділення, а збірна юнаків правового відділення з рахунком 3:0 виграла у збірної
обліково-фінансового відділення.

У номінації «Кращий гравець» грамотами відзначено Ляскевич Мілану (412 група) та
Максимук Владислав (441 група). За «Кращий гол» грамоти отримали –Магденко
Мирослава (221 група) та Мяус Юрій (421 група)

Учасники змагань показали високий рівень підготовки і гарні результати.

І ось нарешті 20 вересня відбувся довгоочікуваний велопробіг за традиційним маршрутом
«Веретенівка – Зелений Гай - Веретенівка». Кожен, хто взяв у ньому участь, хоче
пережити ці емоції знову. Бо дуже круто їхати такою великою командою разом з
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заввідділенням та викладачами, ще й попереду поліція! Велопробіг став тестом на
витривалість для 45 студентів, які знали, що в Зеленому Гаю їх чекала смачна польова
каша.

Завершився тиждень фізичного виховання туристичними походами в академічних
групах.

Дякуємо всім, хто брав участь в спортивних заходах, а також вболівальникам, без яких
змагання не були б такими яскравими.
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