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Witamy w DRUGIM NUMERZE!
   Za oknem panująca pogoda może zbyt nie zachęca do działania,
ale my uważamy zupełnie inaczej. W kolejnym numerze
„Trójka_w_sieci”, przedstawimy wam kilka rodzajów sportu, które
sami uprawiamy. Tym samym chcemy was zachęcić do
odstawienia w kąt klawiatury, myszki i monitora czy telewizora i po
prostu wyjścia z domu. Oczywiście sport nie od razu oznacza wielu
kilometrów biegania czy wysiłku w niesprzyjającej temperaturze i
warunkach.
  Mamy nadzieję, że czytając naszą internetową gazetkę złapiecie
przysłowiowego „bakcyla” i zaczniecie żyć na sportowo.
                                                                                                                         
                                                                               Redakcja
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W związku ze sportowym tematem naszej internetowej gazetki chciałbym przybliżyć
wam kilka faktów związanych z futbolowym światem.
1.
Warto zacząć od czegoś, bez czego nie wyobrażamy sobie dzisiaj wtorkowych bądź
środowych wieczorów z Ligą Mistrzów. A mianowicie bez ich telewizyjnych transmisji.
Wiedzieliście, że pierwsza transmisja meczu miała miejsce w 30 latach XX wieku?
Ściślej mówiąc, był to rok 1937. Pionierem transmisji okazała się Anglia, a pierwszym
telewizyjnym meczem było spotkanie między I a II drużyną Arsenalu.
2.
Wyobrażaliście sobie kiedykolwiek tremę towarzyszącą meczom na najwyższych
szczeblach rozgrywkowych? Już od najmłodszych lat każdemu zawodnikowi
towarzyszy stres, gdy jego zmagania oglądają ludzie z zewnątrz. Oczywiście, na
początku są to członkowie rodziny, lecz w miarę rozwoju piłkarskich umiejętności
liczba kibiców stale się powiększa. A więc, powstaje pytanie. Ilu kibiców mogłoby na
żywo oglądać jedno spotkanie? Obecnie największy stadion mieści się w Pjongjangu,
a jego pojemność wynosi (!) 150 000 miejsc siedzących. Jednak rekordowa ilość
kibiców obejrzała finał Mistrzostw Świata w 1950 roku na brazylijskim obiekcie –
Maracannie. Liczba ludzi na stadionie, która do dziś jest rekordem wyniosła 199 854
kibiców. 

Stadion w Pjongjangu google images
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Puchar świata

3.
Jeżeli mówimy o piłkarskim meczu od razu warto wspomnieć o wyniku. Zastanawialiście się jaki był
najwyższy wynik w historii futbolu?... 149:0… Tak, jest to prawdziwy wynik. Mecz ten został rozegrany 31
października 2002 roku na Madagaskarze.
4.
Największym i najdłużej rozgrywanym turniejem są Mistrzostwa Świata. Ten prestiżowy turniej po raz
pierwszy został rozegrany w 1930 roku w Urugwaju. Obecnie o tytuł najlepszego zespołu rywalizują 32
reprezentacje. Obecnie najbardziej utytułowaną drużyną jest Brazylia, mająca na swoim koncie 8
zwycięstw. Co ciekawe, nagrodą za zwycięstwo jest Puchar Mistrzostw Świata, wykonany z 18
karatowego złota. Ma on 36 cm wysokości i waży 6,2 kg. Przedstawia dwóch mężczyzn trzymających
globus.
5.
Jeżeli myślimy o piłkarzu, zazwyczaj mamy przed oczami wysokiego, dobrze zbudowanego mężczyznę.
Ten stereotyp piłkarza prawie zawsze jest zgodny z prawdą. Profesjonaliści niewiele mniej czasu
spędzają na siłowni niż na boisku. Te godziny poświęcone na wykonywaniu wielu ćwiczeń i podnoszeniu
ciężarów sprawiły, że najlepsi doprowadzili swoje ciała do granic ludzkich możliwości. Poniżej niektóre z
nich:
·  Roberto Carlos potrafił kopnąć piłkę z prędkością ok. 170 km/h
·  Gareth Bale potrafi poruszać się z piłką przy nodze z prędkością niespełna 37 km/h
·  Lionel Messi strzelał bramki nieprzerwanie przez 19 kolejek z rzędu
·  Robert Lewandowski jest zawodnikiem, który potrzebował najmniej czasu na strzelenie 5 bramek;
wystarczyło 9 minut
·  Cristiano Ronaldo w 172 meczach zdobył 192 bramki, co daje mu średnią 1,12 gola na mecz
Mam nadzieję, że te fakty choć trochę przybliżą wam historię oraz najciekawsze wydarzenia w historii
piłki nożnej. Ten sport to naprawdę wspaniała gra, której wg mnie powinien spróbować każdy z nas. 
                                                                                                                                                 JĘDREK herbu Mrożek
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Siatkówka - świetne widowisko i wspaniała
rozrywka
Czy zastanawialiście się kiedyś jak siatkarze potrafią grać tak precyzyjnie oraz silnie,
żeby zdobyć punkt, podczas gdy wy nie umiecie odbić prostej piłki na wf-ie?
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na grę siatkarza jest jego
technika. Raczej nie można sobie wyobrazić Bartosza Kurka zagrywającego „dołem”,
albo Wlazłego,  który zamiast ataku przebija piłkę palcami. Mimo że wygląda to dość
banalnie, oni pracują nad tym od najmłodszych lat. Tak naprawdę, im wcześniej
zaczniesz grać, tym później będzie ci łatwiej. Następnym aspektem, który jest trochę
niesprawiedliwy, ale niestety nie do przeoczenia w dzisiejszej siatkówce jest wzrost.
Ponad 180cm u kobiet (u mężczyzn 190cm) to minimalny wzrost, jaki oczekują od
ciebie trenerzy, już w wieku 15 lat. Jednym z najczęściej spotykanych stereotypów jest
stwierdzenie, że w siatkówce nie trzeba biegać. Otóż TRZEBA. Chociaż ten sport nie
wygląda na tak wymagający jak piłka nożna czy koszykówka, to na prawdę kondycja
jest bardzo ważna, m.in. na siatkarskich turniejach, gdzie często do rozegrania jest
więcej niż 5-6 meczy. Oprócz tego skoczność, gibkość, zwinność i dynamika to
kolejne aspekty znacznie ułatwiające grę. Na sukces zespołu pracuje cała drużyna,
więc dobra atmosfera to również podstawowy element do udanego sezonu.
Jestem zawodniczką w siatkarskiej drużynie. Trenujemy 4 razy w tygodniu, a przez
cały sezon weekendy zajęte są przez mecze lub turnieje. Spędzamy na tym cały wolny
czas, i pomimo, że spotyka nas wiele przeciwności losu, ciągle tam wracamy, bo
chcemy wygrywać i zdobywać kolejne wyznaczone cele.
Marzeniem każdego zawodnika i zawodniczki jest gra w kadrze, gdzie liczy się nie
tylko twoja gra, ale także podejście do każdego treningu, meczu i codziennych
sytuacji. Więc jeśli chcesz osiągnąć coś więcej niż gra w klubie, musisz udowodnić,
że ci na tym zależy. Jeśli jednak to co robisz nie stanie się twoją pasją, to ani
zdolności, ani pomoc innych nic nie da.
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Bo największe szczęście w świecie to na końskim
siedzieć grzbiecie!
Moją pasją jest jeździectwo, które większości szkoły kojarzy się pewnie z noszeniem
białych marynarek i podkolanówek oraz z przeskokami przez półtorametrowe
przeszkody, pięknie ozdobione, jak na Cavalliadzie w TV. Ale większość z was może
nie wiedzieć, że cała filozofia wcale nie na tym polega.
Jazda konna jest chyba jedynym sportem, gdzie zaufanie liczy się najbardziej. Zawsze,
kiedy galopuję przez łąkę, czuję oddech, serce i każdy krok danego konia i wierzę, że
stanowimy jedność. Podczas jazdy w mózgu wydziela się duuużo endorfiny –
hormonu szczęścia, stąd biorą się wszystkie opisywane emocje. Przy koniach łatwo
uczymy się odpowiedzialności, opiekuńczości i delikatności. Wielu jeźdźców odczuwa
bezpieczeństwo wynikające z zaufania, a inni czują się wolni.
Prawie każdy, kto miał jakikolwiek kontakt ze zwierzętami, śmiało może powiedzieć, że
najlepszym czworonożnym kompanem człowieka jest pies. Zgadzam się z tym w stu
procentach. Jednakże konie są równie inteligentne, wierne i troskliwe. Wbrew
pozorom wcale nie boją się wszystkiego i umieją zadbać o człowieka, jeżeli chcą.
Idealnym przykładem jest dziewczynka, która zbytnio oddaliła się od domu. Stado
mustangów otoczyło ją i zaczęło ogrzewać oddechami.
Co do treningów, nie należy się zmuszać. Jeżeli kochasz to, co robisz, zawsze będzie
ci się z tym przyjemnie pracowało. Wtedy nawet do upadków można przywyknąć bez
narzekania.

     Więc jeżeli ktokolwiek z Was myślał kiedyś o tym, żeby zacząć jeździć – zróbcie to.
Nawet jeżeli się wahacie – spróbujcie, na pewno Wam się spodoba. Bo, jak już
wspomniałam, to konie najbardziej uczą zaufania i samokontroli. Przy nich można
odpocząć i poczuć się po prostu cudownie. 
A jeśli chodzi o mnie, to właśnie konie są jednym z najważniejszych czynników, które
mnie uszczęśliwiają.                                                                  Weronika   
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Moją największą pasją jest pływanie. Trenuję ten sport od 9. roku życia. To
stosunkowo tania i jednocześnie zdrowa dyscypliną, w której BARDZO RZADKO
zdarzają się kontuzje. Pływając rozwijamy równomiernie wszystkie mięśnie naszego
ciała.Zaczynając 6 lat temu tę przygodę nie widziałem w tym nic interesującego. Po 6
miesiącach treningów zdobyłem swój pierwszy medal… Trenerzy stwierdzili, że mam
wielki talent, który powinienem systematycznie rozwijać. Z każdym dniem coraz
bardziej fascynował mnie ten sport, a trenowanie sprawiało mi przyjemność.
Przepłynąłem już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, a na swoim koncie mam wiele
medali i pucharów. Wciąż mam ochotę na więcej. 

Trening
Przed wyjściem z domu pakuje swój sprzęt, w którego skład wchodzą: spodenki
pływackie, okularki, czepek, ręcznik, płetwy, wiosełka/łapki, deski pływackie oraz
napój izotoniczny. Gdy jestem już na hali basenowej odbywam rozgrzewam się przez
10 minut, a następnie w ramach przygotowania do treningu przepływam około 500-700
metrów. Następnie przychodzi czas na ćwiczenia rozwijające technikę jednego z
czterech styli (motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny). Formą rywalizacji jest
pływanie na czas, wyścigi i wiele innych form. Trening trwa zazwyczaj 60-90 min. Na
końcu treningu przychodzi czas na krótkie rozciągnie mięśni.
Zawody
Raz na jakieś czas mam możliwość startować w zawodach. Przeważnie startuję w
stylu dowolnym. Po przybyciu i przebraniu się, odbywam podobną rozgrzewkę jak
przed każdym treningiem. Następnie przychodzi czas na pierwsze starty. Dzielą się
one na dystans, styl,rocznik. Ja najczęściej startuję w stylu motylkowym i dowolnym
na dystansie 50m. Oczywiście najbardziej emocjonującą częścią zawodów jest
dekoracja zwycięzców, która jest równoznaczna z ceremonią zakończenia.
Ten sport to coś bez czego w tym momencie nie wyobrażam sobie życia. Otworzył on
przede mną wiele drzwi i nauczył mnie m.in. dyscypliny, wytrzymałości i ukształtował
mój charakter. Właśnie za to wszystko kocham pływanie. 
                                                                                 Antonio wcale nie Banderas
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Rozwój e-sportu
Początki rozwoju e-sportu nie były łatwe. Pierwsze próby z owym tematem kończyły
się zazwyczaj na małych turniejach w kafejkach internetowych zorganizowanych przez
licealistów grających w Spacewar. Była to pionierska gra, jedna z pierwszych,
polegająca na strzelanie w przeciwnika w przestrzeni kosmicznej. Później wielbiciele
Counter Strike'a, bądź też Doty organizowali klany i wraz z rozwojem lat znaleźli się
też sponsorzy, którzy dostrzegli w tym niezły biznes. Jeden z pierwszych dużych
turniejów był Nintendo World Championship w 1990 roku. Nagrodą było aż 10 tysięcy
dolarów. Następny turniej o takiej samej nazwie odbył się w 2015 roku.
Największym potworem w branży turniejów e-sportowych jest Korea Południowa.
Większość eventów organizowanych jest właśnie tam. Ludzie tym tam żyją, a
oglądanie meczów w południowych przerwach w pracy nie jest niczym dziwnym.
Właśnie w tym miesiącu odbyły się Mistrzostwa Świata w grze League of Legends.
Zorganizowane były one w USA, lecz zwycięzcami jak nietrudno się domyślać zostali
bowiem właśnie Koreańczycy. Drużyna SKT T1 rozgromiła wszystkich swoich rywali
już po raz 3 zgarniając tytuł mistrzów świata.
Warto też wspomnieć o polskiej drużynie w grze Counter Strike: Global Offensive,
czyli Virtus Pro. Radzą oni sobie wyjątkowo dobrze na arenie międzynarodowej.
Zajmowali oni wielokrotnie pierwsze miejsca na wielu turniejach, także tych, które
organizowane były w Polsce. Najbardziej znanym miejscem do eventów e-sportowych
w naszym kraju są Katowice, gdzie rozgrywki podejmowane są w znanym katowickim
Spodku.

Wszystkim e-sportowcom życzymy świetnych wyników oraz zabawy, lecz najbardziej
liczymy na sukcesy naszych rodaków, którzy dopiero niedawno wkroczyli na ścieżki
wirtualnych starć w grach komputerowych.
                                                                                                                          tOSIEK sŁOT@
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	Bo największe szczęście w świecie to na końskim siedzieć grzbiecie!
	Moją pasją jest jeździectwo, które większości szkoły kojarzy się pewnie z noszeniem białych marynarek i podkolanówek oraz z przeskokami przez półtorametrowe przeszkody, pięknie ozdobione, jak na Cavalliadzie w TV. Ale większość z was może nie wiedzieć, że cała filozofia wcale nie na tym polega. Jazda konna jest chyba jedynym sportem, gdzie zaufanie liczy się najbardziej. Zawsze, kiedy galopuję przez łąkę, czuję oddech, serce i każdy krok danego konia i wierzę, że stanowimy jedność. Podczas jazdy w mózgu wydziela się duuużo endorfiny – hormonu szczęścia, stąd biorą się wszystkie opisywane emocje. Przy koniach łatwo uczymy się odpowiedzialności, opiekuńczości i delikatności. Wielu jeźdźców odczuwa bezpieczeństwo wynikające z zaufania, a inni czują się wolni. Prawie każdy, kto miał jakikolwiek kontakt ze zwierzętami, śmiało może powiedzieć, że najlepszym czworonożnym kompanem człowieka jest pies. Zgadzam się z tym w stu procentach. Jednakże konie są równie inteligentne, wierne i troskliwe. Wbrew pozorom wcale nie boją się wszystkiego i umieją zadbać o człowieka, jeżeli chcą. Idealnym przykładem jest dziewczynka, która zbytnio oddaliła się od domu. Stado mustangów otoczyło ją i zaczęło ogrzewać oddechami. Co do treningów, nie należy się zmuszać. Jeżeli kochasz to, co robisz, zawsze będzie ci się z tym przyjemnie pracowało. Wtedy nawet do upadków można przywyknąć bez narzekania.
	Więc jeżeli ktokolwiek z Was myślał kiedyś o tym, żeby zacząć jeździć – zróbcie to. Nawet jeżeli się wahacie – spróbujcie, na pewno Wam się spodoba. Bo, jak już wspomniałam, to konie najbardziej uczą zaufania i samokontroli. Przy nich można odpocząć i poczuć się po prostu cudownie.  A jeśli chodzi o mnie, to właśnie konie są jednym z najważniejszych czynników, które mnie uszczęśliwiają.                                                                  Weronika
	Moją największą pasją jest pływanie. Trenuję ten sport od 9. roku życia. To stosunkowo tania i jednocześnie zdrowa dyscypliną, w której BARDZO RZADKO zdarzają się kontuzje. Pływając rozwijamy równomiernie wszystkie mięśnie naszego ciała.Zaczynając 6 lat temu tę przygodę nie widziałem w tym nic interesującego. Po 6 miesiącach treningów zdobyłem swój pierwszy medal… Trenerzy stwierdzili, że mam wielki talent, który powinienem systematycznie rozwijać. Z każdym dniem coraz bardziej fascynował mnie ten sport, a trenowanie sprawiało mi przyjemność. Przepłynąłem już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, a na swoim koncie mam wiele medali i pucharów. Wciąż mam ochotę na więcej.
	Trening Przed wyjściem z domu pakuje swój sprzęt, w którego skład wchodzą: spodenki pływackie, okularki, czepek, ręcznik, płetwy, wiosełka/łapki, deski pływackie oraz napój izotoniczny. Gdy jestem już na hali basenowej odbywam rozgrzewam się przez 10 minut, a następnie w ramach przygotowania do treningu przepływam około 500-700 metrów. Następnie przychodzi czas na ćwiczenia rozwijające technikę jednego z czterech styli (motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny). Formą rywalizacji jest pływanie na czas, wyścigi i wiele innych form. Trening trwa zazwyczaj 60-90 min. Na końcu treningu przychodzi czas na krótkie rozciągnie mięśni. Zawody Raz na jakieś czas mam możliwość startować w zawodach. Przeważnie startuję w stylu dowolnym. Po przybyciu i przebraniu się, odbywam podobną rozgrzewkę jak przed każdym treningiem. Następnie przychodzi czas na pierwsze starty. Dzielą się one na dystans, styl,rocznik. Ja najczęściej startuję w stylu motylkowym i dowolnym na dystansie 50m. Oczywiście najbardziej emocjonującą częścią zawodów jest dekoracja zwycięzców, która jest równoznaczna z ceremonią zakończenia. Ten sport to coś bez czego w tym momencie nie wyobrażam sobie życia. Otworzył on przede mną wiele drzwi i nauczył mnie m.in. dyscypliny, wytrzymałości i ukształtował mój charakter. Właśnie za to wszystko kocham pływanie.                                                                                   Antonio wcale nie Banderas
	Rozwój e-sportu Początki rozwoju e-sportu nie były łatwe. Pierwsze próby z owym tematem kończyły się zazwyczaj na małych turniejach w kafejkach internetowych zorganizowanych przez licealistów grających w Spacewar. Była to pionierska gra, jedna z pierwszych, polegająca na strzelanie w przeciwnika w przestrzeni kosmicznej. Później wielbiciele Counter Strike'a, bądź też Doty organizowali klany i wraz z rozwojem lat znaleźli się też sponsorzy, którzy dostrzegli w tym niezły biznes. Jeden z pierwszych dużych turniejów był Nintendo World Championship w 1990 roku. Nagrodą było aż 10 tysięcy dolarów. Następny turniej o takiej samej nazwie odbył się w 2015 roku. Największym potworem w branży turniejów e-sportowych jest Korea Południowa. Większość eventów organizowanych jest właśnie tam. Ludzie tym tam żyją, a oglądanie meczów w południowych przerwach w pracy nie jest niczym dziwnym. Właśnie w tym miesiącu odbyły się Mistrzostwa Świata w grze League of Legends. Zorganizowane były one w USA, lecz zwycięzcami jak nietrudno się domyślać zostali bowiem właśnie Koreańczycy. Drużyna SKT T1 rozgromiła wszystkich swoich rywali już po raz 3 zgarniając tytuł mistrzów świata. Warto też wspomnieć o polskiej drużynie w grze Counter Strike: Global Offensive, czyli Virtus Pro. Radzą oni sobie wyjątkowo dobrze na arenie międzynarodowej. Zajmowali oni wielokrotnie pierwsze miejsca na wielu turniejach, także tych, które organizowane były w Polsce. Najbardziej znanym miejscem do eventów e-sportowych w naszym kraju są Katowice, gdzie rozgrywki podejmowane są w znanym katowickim Spodku.
	Wszystkim e-sportowcom życzymy świetnych wyników oraz zabawy, lecz najbardziej liczymy na sukcesy naszych rodaków, którzy dopiero niedawno wkroczyli na ścieżki wirtualnych starć w grach komputerowych.


