Pohár rozhlasu v atletice na Pohořské
Ve čtvrtek 4. května se uskutečnilo na sportovištích ZŠ Pohořská okrskové kolo atletické soutěže
žáků základních škol Pohár českého rozhlasu. Soutěže se zúčastnily ve 4 věkových kategoriích čtyři
základní školy – ZŠ Odry, Komenského a ZŠ Odry, Pohořská a ZŠ a MŠ Suchdol n. O.a ZŠ TGM
Bílovec.
Za polojasného jarního počasí jsme závodili v 6-ti lehkoatletických disciplínách o co nejlepší
výkony, protože v této postupové soutěži nerozhoduje umístění, ale co nejlepší výkon. Všechna
družstva podala velmi dobré výkony, ale přece jen musel být někdo nejlepší. Letos se o prvenství
rozdělily dokonce tři školy, když kategorii mladších žákyň vyhrála děvčata z Bílovce, mladších a
starších žáků kluci ze ZŠ Odry, Komenského a kategorii starších žákyň vyhrála děvčata ZŠ Odry,
Pohořská. Dá se říci, že všechny kategorie byly velmi vyrovnané a rozhodoval každý povedený
výkon. Pro názornost uvádím pořadí v jednotlivých kategoriích s celkovým bodovým ziskem.
mladší žákyně:
1. ZŠ TGM Bílovec
2. ZŠ Odry, Pohořská
3. ZŠ Odry, Komenského
starší žákyně:
1. ZŠ Odry, Pohořská
2. ZŠ Odry, Komenského
3. ZŠ TGM Bílovec

3459 b.
3211 b.
3117 b.

4740 b.
4448 b.
4207 b.

mladší žáci:
1. ZŠ Odry, Komenského
2. ZŠ Odry, Pohořská
3. ZŠ TGM Bílovec

3127 b.
2643 b.
1965 b.

starší žáci:
1. ZŠ Odry, Komenského
2. ZŠ Odry, Pohořská
3. ZŠ a MŠ Suchdol n. O.
4. ZŠ TGM Bílovec

5334 b.
4485 b.
4180 b.
3346 b.

Do okresního kola se kvalifikovaly z naší skupiny mladší žáci, starší žáci a starší žákyně vítězných
škol, které se konalo ve středu 10. května na stadionu v Novém Jičíně. Holky podaly velmi dobrý
výkon, byť jsme nedosáhly tak kvalitních výkonů jako před týdnem. Nakonec nám zisk 4405 bodů
stačil pouze na 5. místo, kdy rozdíl mezi 1. a 5. místem činil pouze 331 bodů. Vzhledem k tomu, že
jsme přivezli výrazně nejmladší družstvo, můžeme v příštím roce umístění zcela jistě vylepšit.
Naši školu v okresním kole reprezentovaly:
M. Šandová (60 m, 800 m, štafeta 4 x 60 m), N. Šenková (60 m, skok daleký, štafeta 4 x 60 m), M.
Mašková (skok daleký, vrh koulí, štafeta 4 x 60 m), V. Janošová (60m, skok vysoký, 4 x 60 m), M.
Filipová (800 m), K. Kubicová (skok vysoký, vrh koulí), K. Dimiděnková (800 m), A. Mikulcová
(skok vysoký), S. Tvrdoňová (skok daleký, vrh koulí)
Za to, že vše proběhlo bez problémů a v přátelské atmosféře děkuji všem zúčastněným závodníkům,
poděkovat chci dále všem pedagogům, kteří s dětmi přišli a zapojili se i do hodnocení jednotlivých
disciplín. Zvláštní ocenění zaslouží rozhodčí na jednotlivých stanovištích z řad žáků 9. tříd, kteří
byli příjemní, ochotní a velmi pracovití. Moc nám pomohli.
J. Jursík

