Informacja prasowa nr 1
Zostań mistrzem wiedzy o sporcie!
Uważasz, że wiesz wszystko o sporcie? Śledzisz wyniki, znasz nazwiska sportowców, a informacje o igrzyskach olimpijskich masz w małym palcu? Mamy coś dla
Ciebie: I Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży. Rozwiąż test i
sprawdź swoją wiedzę!
W historii polskiego sportu było wiele wzniosłych momentó w, a nasi sportowcy często
stawali się herosami nie tylko na sportowych arenach. Warto więc pielęgnować wiedzę o
ich osiągnięciach, a najlepszym sposobem jest sportowo-wiedzowa rywalizacja!
I Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie to test wiedzy o największych sukcesach w
historii polskiego sportu, ale takż e o ró ż nych aspektach z polskim sportem związanych.
Zawiera łącznie 600 pytań , przygotowanych we wspó łpracy z ekspertem z Katedry Nauk
Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jó zefa
Piłsudskiego w Warszawie.
Sam test będzie przebiegał w dwó ch etapach. Etap I rozpocznie się 22 października,
potrwa do 22 listopada 2021 r. i będzie obejmował otwarty konkurs ogó lnopolski w
formie testu on-line na stronie www.drugadrogamistrza.pl. Uczestnicy będą odpowiadać
na 30 pytań (młodzież w wieku 7-12) oraz 50 pytań (młodzież w wieku 13-17 lat). Ten
etap wyłoni 30 Xinalistó w w każ dej z grup wiekowych, któ rzy spotkają się w 3 grudnia
2021 r w hali „Spartakus” w Gró jcu podczas II etapu. W tym etapie każ dy z Xinalistó w
będzie musiał odpowiedzieć na 30 (grupa młodsza) i 50 (grupa starsza) pytań , a
zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.
W komisji konkursowej II etapu zasiądą wybitni sportowcy, a samo wydarzenie będzie
takż e uś wietnione opowieś ciami z olimpijskich aren.
- Sam pomysł zrodził się podczas najważniejszych tegorocznych sportowych wydarzeń piłkarskiego Euro oraz Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Chcieliśmy uczcić fakt, że te wielkie
sportowe imprezy miały szansę się odbyć. Po trudnym pandemicznym roku 2020 nie mieliśmy pewności, jak będą wyglądały wielkie sportowe imprezy, ale wszyscy mocno na nie
czekaliśmy - powiedział Witold Roman, Prezes Fundacji Druga Droga Mistrza,
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wielokrotny reprezentant Polski w siatkó wce, kapitan reprezentacji, komentator
sportowy. - To pokazało, jak ważny jest sport w życiu wielu z nas, a I Narodowy Konkurs
Wiedzy o Sporcie ma w pewien sposób to uhonorować. Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo młodzieży w teście, który wcale nie jest łatwy. Pytania są dość obszerne i tylko najlepsi
mają szansę odpowiedzieć bezbłędnie - dodał Witold Roman.
Organizatorem I Narodowego Konkursu Wiedzy o Sporcie jest fundacja Druga Droga
Mistrza, a projekt jest Xinansowany ze ś rodkó w Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
Partnerami testu są: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
TVP Sport oraz Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”.
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