Asociace školních sportovních klubů
České republiky

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2019
51. ročník
Okrsková kola Brno - venkov
V pondělí 6. května a v úterý 7. května se naše škola jiţ tradičně zúčastnila atletických
závodů Pohár rozhlasu. Okrskové kolo se konalo na hřišti za ZŠ Ţidlochovice ve čtyřech
kategoriích, do výsledku druţstva se započítávaly výkony všech členů druţstva.
Kategorie mladší žákyně (sekunda): 4. místo
V této kategorii mohu závodit ţákyně primy a sekundy, ale třída prima byla v daném termínu
na výukovém programu, tak jsme poskládali druţstvo pouze z děvčat ze sekundy:
Holzknechtová Tereza, Kolářová Michaela, Dicko Eszter, Coufalová Markéta,
Procházková Pavlína, Knottová Nina, Chalupová Věra, Berková Markéta, Hodinská
Viktorie, Gartnerová Kateřina.
Výsledky nejúspěšnějších jednotlivců:
Markéta Coufalová - 1. místo v hodu míčkem (36m) a 4. místo v běhu na 600m (2:12,24)
Věra Chalupová - 2. místo ve skoku dalekém (384cm) a 3. místo ve skoku vysokém (128cm)
Kategorie starší žákyně: 3. místo
O nejlepší výsledek ze všech tří našich druţstev se zaslouţila tato děvčeta: Šubová Anna,
Kovarčíková barbora, Šmajsová Sára, Lužová Karolína, Ondráčová Sofie (tercie) a
Kršková Kristýna, Holešinská Iveta, Voroninová Nikol (kvarta).
Výsledky nejlepších jednotlivců:.
Iveta Holešinská - 1. místo ve skoku dalekém (420cm) a 1. místo v běhu na 60m (8.44s)
Kristýna Kršková – 2. místo ve skoku vysokém (132cm)
Štafeta 4 x 60m ve sloţení Šmajsová, Holešinská, Luţová, Šubová – 2. místo

Kategorie starší žáci: 4. místo
Sloţení druţstva: Jan Kuchař, Ruda Novotný, Filip Lemon, Václav Hamšík, David Macek
(tercie) a Petr Vitula, Matěj Hanzlík (kvarta)
Výsledky nejlepších jednotlivců:
Matěj Hanzlík - 2. místo v běhu na 1500m (5:1,82)
Rudolf Novotný – 3. místo ve vrhu koulí (9,62m)

Všichni naši mladí atleti se snaţili podat ty nejlepší výkony a přispěli ke kvalitním
výsledkům celého druţstva. Tímto jim děkuji za pěknou reprezentaci gymnázia. Dále děkuji
ţákům Michalu Peštukovi, Patriku Přerovskému a Janu Křížovi za zajištění IT při
zpracování výsledků. Další fotky jsou ve fotogalerii.
H. Ţampachová

