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KĄCIK SPORTOWY

ZAJĘCIA SPORTOWCA W CZASACH KORONAWIRUSA

Cześć! Tu Nikodem i zapraszam Was na dzisiejsze
wydanie kącika sportowego. W tym numerze
opowiem o:
- zajęciach sportowca w czasach koronawirusa
-najnowszych wiadomościach ze świata sportu
- i o tym, kiedy ruszają rozgrywki sportowe

Miłej lektury!

Niektórym sportowcom trudno jest utrzymać formę w czasie kwarantanny. Jednak są
też tacy, którym łatwo jest być w pełni swych sił. Mówię tu o: E-sportowcach,
bilardzistach, snookerzystach itp.. Jednak zdecydowanie liczniejszą grupą są Ci,
którym koronawirus utrudnia treningi. Są to: piłkarze, koszykarze, siatkarze, biegacze
itd.. Sportowcy w czasie kwarantanny odchodzą od zmysłów i tęsknią za
normalnością. Ale są też tacy, którzy potrzebowali przerwy w sezonach. Niektórzy
zawodnicy wykorzystali czas pandemii na spędzaniu więcej czasu z rodziną. Inni
przeszli zabiegi lub operacje i wiedzą, że mają czas na rehabilitację. Zawodnicy w
czasie koronawirusa najczęściej wykonują ćwiczenia takie, dzięki którym utrzymają
formę, ale też takie, które łatwo wykonać w swoim domu. Oczywiście zawodnicy
niektórych klubów wznowili już treningi, ale pozostali sportowcy muszą zadowolić się
ćwiczeniami w domu.
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WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA SPORTU

Miesiąc temu postanowiono, że igrzyska olimpijskie nie odbędą się
najbliższym latem. Zmagania w japońskiej stolicy przełożono na
następny rok. Imprezą, która również została przełożona to Euro.
Piłkarskie święto zostało przełożone również na 2021 rok. Na
Białorusi rozgrywki sportowe trwają nadal, albowiem rząd nie
zwraca uwagi na obecną sytuację. W niektórych krajach rozgrywki
mają za niedługo ruszyć.

Liga Mistrzów: Lipiec - sierpień
Liga Europy: Lipiec - sierpień
Bundesliga: 9 maja
LaLiga Santander: 28 maja
Ekstraklasa: 30 maja
Premier League: 8 czerwiec
Igrzyska olimpijskie: Lato 2021 rok
Euro 2020: Lato 2021 rok nadal pod nazwą Euro 2020
NBA: Niektóre drużyny wznowią treningi 8 maja
Ligue 1: Sezon został zakończony; powrót gry w sierpniu w ramach sezonu 2020/21
Copa America: 11.06-11.07 2021 roku
Liga Narodów: Wrzesień 2020
Serie A: Mecze bez kibiców do 2021 roku

To wszystko na dzisiejszy artykuł. 
Życzę czytającym dużo zdrowia i udanej majówki. 

Na razie!

TERMINY WZNOWIENIA ROZGRYWEK
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 Agata, Weronika i Ania zrobiły dla was
interaktywną prezentację ukazującą, gdzie optyk

stosuje fizykę:
https://prezi.com/view/j161xGY6n9slAbCd8gye/
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