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Projektziel

Gemeinsam Sport treiben zur Verbesserung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Cel projektu

Wspólne uprawianie sportu w celu poprawy
współpracy transgranicznej

Internationales Leichtathletik-
Herbstmeeting 2019

Międzynarodowy Jesienny Mityng
Lekkoatletyczny 2019



Projektbeschreibung

Das Meeting war als Sportfest für Sportler*innen der 
Euroregion Neiße (und auch darüber hinaus) für 
alle Altersklassen sowie unter Einbeziehung von 
Startmöglichkeiten für sehbehinderte Sportler ein 
sehr guter Abschluss der Outdoor-Wettkampfsaison 
2019. In 12 Leichtathletikdisziplinen kämpften die 
insgesamt 406 Sportler*innen um Siege und beste 
Platzierungen. 90 % davon waren im Alter von 6 bis 
15 Jahren. 217 Sportler*innen kamen aus 16 
deutschen Vereinen, 134 Sportler*innen aus 10 
polnischen Vereinen und 55 Sportler*innen aus 7 
tschechischen Vereinen. Die Erinnerungspräsente 
für Teilnehmer*innen - Schlauchschals mit einem 
zusätzlichen Aufdruck - und die angebotene 
Speisenversorgung fanden sehr guten Anklang und 
sind damit geeignet, immer wieder an dieses von 
sehr guten Ergebnissen der Sportler*innen geprägte 
Meeting zu erinnern. Die gemeinsame Vorbereitung 
und Durchführung solcher Wettbewerbe fördert das 
grenzüberschreitende Zusammenwirken und lässt 
die Menschen in der Region weiter 
zusammenrücken.

Opis projektu

Mityng był bardzo dobrym zakończeniem sezonu 
outdoor 2019 jako święto sportu dla sportowców 
Euroregionu Nysa (i nie tylko) dla wszystkich grup 
wiekowych i również dla sportowców 
słabowidzących lub niedowidzących, którzy mieli 
możliwość wystartowania w zawodach. 406 
sportowców walczyło o zwycięstwo i dobre miejsca 
w 12 dyscyplinach lekkoatletycznych. 90 % z nich 
było w wieku od 6 do 15 lat. 217 sportowców 
przybyło z 16 różnych niemieckich klubów, 134 
sportowców z 10 polskich klubów i 55 sportowców z 
7 czeskich klubów. Upominki dla uczestników –
szale typu komin z dodatkowym nadrukiem oraz 
oferowany poczęstunek zostały bardzo dobrze 
przyjęte i dlatego będą długo przypominać ten 
mityng z bardzo dobrymi wynikami sportowców. 
Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie takich 
zawodów wspiera transgraniczne współdziałanie i 
pozwala zbliżyć się ludziom z regionu.
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