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Projektziel

Mit den sportlichen Veranstaltungen wollen wir
dazu beitragen, die grenzüberschreitende 
Kooperation und die Kommunikation zwischen den
Grundschulen in Zittau, Bogatynia und Hradek
zu verbessern.

Cel projektu

Realizując imprezy sportowe chcemy się
przyczynić do rozwoju transgranicznych
kooperacji i komunikacji pomiędzy szkołami
podstawowymi w Zittau, Bogatyni i Hradku.

Leichtathletiksportfest der 
Grundschulen im Dreiländereck

Lekkoatletyczny Festyn Sportowy Szkół
Podstawowych w Regionie Trzech 
Państw



Projektbeschreibung

Das Projekt umfasste ein Trainingslager mit 
Sportler*innen und Trainer*innen aus Zittau und 
Bogatynia, 2 Kampfrichter- Grundlehrgänge am 
09.04.2019 und 13.04.2019 sowie das 
Leichtathletiksportfest der Grundschulen am 
22.05.2019 in Zittau im Weinauparkstadion mit 110 
Sportlern, 33 Kampfrichter*innen und Helfer*innen. 

Die besten 3 in jeder Disziplin und Altersklasse 
erhielten Medaillen und Urkunden. Jeder 
Teilnehmer erhielt außerdem noch eine Urkunde 
mit der Platzierung in der gestarteten Disziplin. 
Dolmetscher waren die gesamte Zeit des 
Wettkampfes vor Ort und übersetzten ins deutsche, 
polnische und tschechische.

In der Auswertung des Projektes am 04.06.2019 
wurde ausdrücklich betont, dass durch das 
Trainingslager im Querxenland die Verständigung 
und die Kontakte mit den Schülern aus Bogatynia
und Zittau immer besser werden. Dadurch wird die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Sportes 
vertieft und gefestigt. 

Opis projektu

Projekt obejmuje obóz treningowy ze sportowcami i 
trenerami z Zittau i Bogatyni, 2 sędziów sportowych 
– 2 dni warsztatów szkoleniowych 09.04.2019 i 
13.04.2019 jak również Lekkoatletyczny Festyn 
Sportowy  Lekkiej  dla szkól podstawowych 
22.05.2019 w Zittau na stadionie w Parku Weinau ze 
110 sportowcami , 33 sędziami sportowymi i 
pomocnikami.

3 najlepszych w każdej dyscyplinie i grupie 
wiekowej otrzymało medale i dyplomy. Każdy 
uczestnik ponadto otrzymał dyplom z zajętym 
miejscem w dyscyplinie, w której startował. 
Tłumacze byli cały czas na miejscu  podczas 
trwania  zawodów i tłumaczyli na niemiecki, polski i 
czeski.

Podczas ewaluacji projektu w dniu 04.06.2019 
wyraźnie zostało podkreślone, że przez obóz 
treningowy w Querxenland porozumienie i 
kontakty pomiędzy uczniami z Bogatyni i Zittau są 
coraz lepsze. Przez to współpraca na tej 
płaszczyźnie sportowej jest wzmacniana i 
pogłębiana.
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