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                                   Trzy medale 
 

                                                Były to bardzo udane zawody Dagmary i Darii. Dagmara wzięła 

udział w biegu na 600 m i rzucie piłeczką palantową, Daria tylko w biegu na 300 m.  

Dziewczynki wywalczyły komplet medali : Dagmara – złoty i brązowy, Daria – srebrny. 

Dodatkowo Dagmara ustanowiła dwa nowe rekordy życiowe. 

 
 

600 m dziewcząt z 2006 rocznika 
 

W tym biegu Dagmara była poza zasięgiem rywalek, przez cały dystans kontrolowała bieg, 

wygrała pewnie.   

Medalistki tej konkurencji : 

1. Dagmara Piskorowska (SP 45 Wrocław) – 1:54,46 (PB) 

2. Justyna Dzierżyk (MKS Bolesławia Bolesławiec) – 1:55,38 

3. Emilia Socha (OLA Dolnośląskie - Jawor) – 1:56,64 

 

 



 

 
600 m dziewcząt – na podium najszybsze dziewczęta z 2006 rocznika :  

 złoty medal – Dagmara Piskorowska 



Rzut piłeczką palantową dziewcząt z 2006 rocznika  
 

Dagmara po zwycięstwie na 600 m wystartowała w konkursie rzutu piłeczką palantową. 

Swoje trzy próby wykonała bardzo szybko, bez należytej koncentracji, gdyż wzywano ją do 

dekoracji za bieg na 600 m.  
 

Medalistki tej konkurencji : 

1. Nadia Łuczak (OLA Dolnośląskie) – 36,5 m 

2. Zofia Zdrojewska (SP Wisznia Mała) – 34 m 

3. Dagmara Piskorowska (SP 45 Wrocław) – 31,5 m (PB) 
 

 
Na podium najlepsze dziewczęta w konkursie rzutu piłeczką palantową :  

 brązowy medal – Dagmara Piskorowska  



300 m dziewcząt z 2006 rocznika 
 

Daria wystartowała III serii w biegu na 300 m dziewcząt z 2006 rocznika, w której 

zwyciężyła z dużą przewagą. Ostatecznie została sklasyfikowana na II miejscu w tej 

konkurencji. Istotny wpływ na jej postawę w tych zawodach miało bardzo długie oczekiwanie 

w upalny dzień na start tej konkurencji .  

Medalistki tej konkurencji  : 

1. Martyna Grzegorzek (GKS Start Długołęka) – 49,72 

2. Daria Piskorowska (SP 45 Wrocław) – 50,63 

3. Hanna Radoń (SSMKS Parasol Wrocław) – 52,13 

 
Na podium najszybsze dziewczęta w biegu na 300 m z 2006 rocznika :  

 srebrny medal – Daria Piskorowska   


