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P
USZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE, podobnie

jak w latach ubiegłych, przygotowało interesującą dla

dziieci formę wypoczynku na korcie. Ściślej mówiąc na

kortach, ponieważ po raz pierwszy zajęcia odbywałyy

się na 3 kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji przy ulicy Kościelnej.

Zajęcia od kilku lat cieszą się ogromnym powodzeniem stąd

pomysłem organizatorów było przenieść je z SP 2 do obiektu

o większej ilości kortów. O ile pozostałości po Motelu „Pusz-

czyk” mogą trochę przytłaczać niczym scenografia filmu wojen-

nego, o tyle sama lokalizacja i jej malownicze położenie wywo-

łuje miłe i pozytywne wrażenie. Obok kortów jest tu boisko do

piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, plac zabaw, a nade wszyst-

ko las, gdzie można uprawiać biegi przełajowe. Dzięki temu dzie-

ci brały udział w wielu formach współzawodnictwa: grach zespo-

łowych, konkursach, zabawach, biegach, ćwiczeniach

ogólnorozwojowych poprawiających jakość dyscypliny kierunkowej. 

W praktyce oznaczało to, że uczestnicy mogli przebywać na tere-

nie ośrodka po okiem Trenera od rana do popołudnia, przez co niektó-

re dzieci z grup startujących z nauką od po-

czątku, potrafiły już po kilku dniach swobodnie

opanować podstawy gry.

Rodzice planujący wakacje mieli do wyboru dwa terminy – od 1 do 16

lipca oraz od 30 lipca do 14 sierpnia br bez limitu ograniczeń. Łącznie

w obu kursach uczestniczyło blisko 80 dzieci w wieku od lat 5 do 17-

tu, podzielonych na grupy wiekowe Skrzaty – najmłodsza grupa (5-

7 lat), Młodzicy – średnia grupa (8-12 lat) i Juniorzy najstarsza gru-

pa (13-17 lat). Najmłodszym wśród najmłodszych uczestników był

niespełna 2 letni Radek. Wszyscy mieli zapewniony bezpłatnie

sprzęt, rakiety i piłki do grania, a rodzice nie ponosili żadnych kosz-

tów związanych z pobytem dzieci.

Dla absolwentów Tenisowego Lata PTS 2008 (i nie tylko) możli-

wością weryfikacji nabytych umiejętności będzie organizowany dla

dzieci i młodzieży (19-21.09.2008r.) pierwszy otwarty Turniej Teniso-

wy PTS Open 2008 odbywający się także na kortach MOSiR-u. Szcze-

gółowe informacje wraz z Regulaminem dostępne są stronach:

www.ptspuszczykowo.pl oraz www.tenispreisler.pl. 

Całą letnią akcję koordynował i prowadził Trener Tenisa mgr Dariusz

Marek Preisler. Fotografie z zajęć można oglądać na stronie www.tenispre-

isler.pl link Galeria. Top Spin
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