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Netto Arena, ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin
Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce nawiązuje do
historii mityngów, które od 2003 r. odbywały się na
ulicach Szczecina.
W pierwszej edycji w 2003 r. na placu Zamenhofa
wygrał Amerykanin Toby Stevenson z wynikiem 5.70
m. Rok później na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach
został wicemistrzem olimpijskim. W 2004 r. gościem
honorowym był sam Siergiej Bubka (aktualny
rekordzista świata 6.14 m). Mityng wygrał Wiktor
Chistiakow z Australii, który na Igrzyskach Olimpijskich
w Sydney zajął piąte miejsce. Od 2005 r. konkurs
rozgrywany był już w kobiecej obsadzie.
To ukłon w stronę szczecińskiej wicemistrzyni świata
w skoku o tyczce, Moniki Pyrek. W 2005 r. „gospodyni”
wygrała z wynikiem 4.55 m. Rok później najlepsza była
Niemka Nastja Ryjikh (4.50 m), halowa mistrzyni
świata. W 2007 r. znów wygrała Monika Pyrek i z
wynikiem 4.60 m ustanowiła rekord mityngu. Po trzech
latach przerwy konkurs wrócił w 2010 roku w nowym
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miejscu. Panowie skakali na placu Lotników przy
Pomniku Colleoniego w obecności ponad 3 tysięcy
kibiców. Wygrał wicemistrz Europy Maksym Mazuryk
(5.60 m). W 2011 r. w wielkim stylu wygrał Paweł
Wojciechowski ustanawiając nowy rekord kraju (5.91
m). Pokonał m.in. Brada Walkera (rek. życ. 6.04 m),
który przyjechał do Szczecina z drugim wynikiem na
listach światowych. To w Szczecinie w 2012 r. wygrał
medalista Igrzysk Olimpijskich z Londynu Björn Otto,
który na kilka dni przed naszym mityngiem, wskoczył
do elitarnego grona „sześciometrowców” i przyjechał
do nas z rekordem życiowym 6,01 m. W 2014 r. mityng
zagościł na błoniach nowo otwartej hali widowiskowo
sportowej Netto Arena. Zwyciężył zawodnik OSOT
Szczecin Piotr Lisek.
W roku 2019 Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce
ponownie zagości w Netto Arenie. Mityng zostanie
rozegrany w kobiecej i męskiej obsadzie.
Wśród mężczyzn, gospodarzem i główną gwiazdą
zawodów będzie zwycięzca z 2014 r. Piotr Lisek.
Od 2014 r. Piotr poczynił ogromne postępy i przebojem
wdarł się do czołówki światowej. Aktualny wicemistrz
Świata i Halowy Mistrz Europy, pierwszy polski
tyczkarz, który skoczył 6 metrów zapowiada
oczywiście walkę o zwycięstwo.
Źródło: https://www.facebook.com/nettoarena/
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