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LUOKËS SPORTO KLUBAS
(Atkelta ið 29 p.)
ruose. Luokëje taip pat organizuojami krepðinio turnyrai, viename ádomiausiø turnyrø
dalyvavo ne tik Luokës moksleiviø ir Luokës vyrø krepðinio komandos, bet ir garbûs
sveèiai ið Vilniaus ir Klaipëdos universitetø.
Luokës vyrø futbolo komanda dalyvauja tiek Telðiø rajono salës futbolo pirmenybëse
tiek ávairiuose seniûnijø vasaros futbolo turnyruose. Kiekvienais metais ávairiø ðvenèiø
proga Luokës mokyklos stadione organizuojami futbolo turnyrai, kuriuose dalyvauja ne tik
aplinkiniø seniûnijø futbolo komandos, bet ir sveèiai ið kitø rajonø (Ðiauliø, Klaipëdos
universiteto futbolo komanda ir kt.). Luokës vidurinës mokyklos futbolininkai taip pat
garbingai gina mokyklos vardà ávairiose turnyruose. Varniuose vykusiose finalinëse fut-
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bolo turnyro „Amþiaus taurei laimëti“ varþybose iðkovota II vieta. Tarpmokyklinës
futbolo 8x8 varþybose Telðiø apskrities futbolo federacijos pereinamai taurei laimëti iðkovota I vieta. Futbolo
linksmosios vasaros stovyklos uþdarymo varþybose Kaune pelnyta I vieta.
2013 m. vykusiame futbolo turnyre „Golas“ klasës komanda iðkovojo III vietà.
Luokës vidurinës mokyklos vaikø
kvadrato komanda gali pasigirti pergalëmis ne tik Telðiø rajono pirmenybëse, bet
ir nacionalinëse moksleiviø kvadrato pirmenybëse. 2012 m. Luokës vaikø komanda Lietuvos respublikinëse varþybose iðkovojo II vietà, o 2013 m. Lietuvos respublikinëse varþybose liko ketvirta.
Luokës vidurinës mokyklos lengvaatleèiai dalyvauja moksleiviø ávairiø nuotoliø bëgimo varþybose. Geriausiai iki
ðiol sekësi Luokës lengvaatleèiui Kornelijui Klimui. Jis dalyvauja rutulio stûmimo ir disko metimo rungtyse. Disko
metimo rungtyje savo amþiaus grupëje
jis patenka tarp penkiø geriausiø metikø
Lietuvoje. Spor tininko kelià Kornelijus
pradëjo Telðiø sporto mokykloje.
Luokës seniûnijos Viekðnaliø kaimo
moterø tinklinio komanda dalyvauja ávairiose seniûnijø turnyruose. Ðiais metais
komanda planuoja dalyvauti Telðiø rajono
moterø tinklinio pirmenybëse.
Stalo tenisas populiarus þaidimas tarp
ávairaus amþiaus Luokës seniûnijos gyventojø. Aktyviausiai stalo tenisà þaidþia
ir ávairiuose turnyruose miestelio garbæ
gina ðio þaidimo veteranai.
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