W sobotę 18 lipca Bartoszyce w przepięknym stylu pokonały na ”swoim
podwórku” przeciwników z Mrągowa i Ostródy. W pięciu widowiskowych
konkurencjach takich jak: koszykarska karuzela, gladiatorzy, katapulty, ryksze
oraz strażacy bartoszycka drużyna składająca się z ośmiu zawodników zdobyła
maksymalność ilość punktów - 25. Tym samym po dwóch starciach remisujemy
z Mrągowem 1:1. Już tylko zwycięstwo w Ostródzie dzieli nasze miasto od
finałów Pucharu Miast! Godni wyróżnienia byli także kibice, którzy niezwykle
entuzjastycznie dopingowali swoich zawodników. Imprezę uświetniły zespoły:
Logika kontra system, Manchester, gwiazdą wieczoru był Stachursky oraz
niezwykle efektowny pokaz fajerwerków. Już 8 sierpnia zapraszamy kibiców do
Ostródy!
Opis Poszczególnych konkurencji:

1. Katapulty – zadaniem zawodników jest złożenie katapulty i oddanie
strzałów do ściany z kontenerów Specjala, wygrywa drużyna która
w określonym czasie rozbije większą część muru;
2. Ryksze- dwie osoby zajmują miejsce w rykszy, kolejny zawodnik
ustawia się z przodu i za pomocą specjalnych uchwytów ciągnie ją po
wyznaczonym torze. Do pokonania jest określona ilość okrążeń toru.
Zawodnicy przy uchwytach zmieniają się kolejno po każdym okrążeniu;
3. Koszykarska karuzela- zadaniem zawodników jest wykonanie jak
największej ilości celnych rzutów do ruchomych koszy, którymi obraca
drużyna przeciwna
4. Strażacy- zawodnicy muszą przejść tor przeszkód, do pokonania jest
brama z drabiną z łańcucha, po drugiej stronie bramy zejście na linie,
dalej przeczołganie się pod konstrukcją i przeciągnięcie na drugą stronę
węża gaśniczego, akcja kończy się wejściem na pal i pociągnięciem za
dzwonek.
5. Gladiatorzy- zawodnicy stoczą pojedynki na kładce zawieszonej na
wysokości 1, 5 metra nad ziemią. Walki odbywają się za pomocą
piankowych maczug. Zadaniem jest zepchnięcie przeciwnika z kładki

Wyniki w poszczególnych konkurencjach
Katapulty
BARTOSZYCE 5 pkt ( 3 celne trafienia)

Mrągowo 2pkt (bez trafień)
Ostróda 2 pkt (bez trafień)

Ryksze
BARTOSZYCE 5 pkt ( 1 min 22 s)
Mrągowo 3 pkt ( 1 min 25 s)
Ostróda 1 pkt ( 1 min 48 s)

Koszykarska karuzela
BARTOSZYCE 5 pkt ( 15 piłek)
Mrągowo 3 pkt ( 6 piłek)
Ostróda 1 pkt ( 5 piłek)
Strażacy
BARTOSZYCE 5 pkt ( 2 min 7 s)
Mrągowo 3 pkt ( 2 min 36 s)
Ostróda 1 pkt (3 min 14 s)

Gladiatorzy
BARTOSZYCE 5 pkt
Ostróda 1 pkt
Mrągowo3 pkt
Suma punktów:
BARTOSZYCE 25 pkt
Mrągowo 12 pkt
Ostróda 8 pkt
Miejsce:
I ( 5 pkt), II ( 3 pkt), III ( 1 pkt)
Miejsce w grupie:
BARTOSZYCE I ( 8 pkt)
Mrągowo I(8 pkt)
Ostróda II (2 pkt)
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