6. obnovený ročník přespolního běhu v Tršicích
2. 10. 2019 Tršice
Ve středu 2. 10. 2019 jsme pokračovali v tradici naší školy a pořádali okrskové kolo
v přespolním běhu. Hojná účast 120 startujících žáků z okolních škol ZŠ Velká Bystřice,
ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec, ZŠ Velký Újezd, SVP Tršice a žáků naší školy v nás
povzbudila sportovní atmosféru a po zahájení na multifunkčním hřišti jsme vyrazili na trať.
Pro letošek jsme zvolili variantu procházky celé trati od cíle k jednotlivým startům, aby běžci
věděli, co je na trati může čekat.
Všechny kategorie odstartovaly tradičně z jednotlivých startů a nic nás nepřekvapilo tak,
jak to poslední ročníky bylo (jako např. výlov rybníka, či opravy komunikací).

Závodilo se v následujících kategoriích:


Kategorie II. (4. - 5. třída)

- dívky (750 m), hoši (1000 m)



Kategorie III. (6. - 7. třída)

- dívky (1000 m), hoši (1500 m)



Kategorie IV. (8. - 9. třída) - dívky (1500 m), hoši (2000 m)

Našimi nejlepšími vytrvalci se stali:



Helena Palíková ze 4. třídy - 8. místo (5:02,40)



Jana Horčičková ze 4. třídy - 10. místo (5:15,44)



Adam Polák ze 4. třídy - 1. místo (5:26,85)



David Konečný ze 4. třídy - 4. místo (5:41,89)



Lucie Horčičková z 6. třídy - 8. místo (6:26,16



Veronika Poláková ze 7. třídy - 2. místo (5:46,07)



Jakub Zelinka ze 7. třídy - 8. místo (6:12,63)



Sofie Grégrová z 8. třídy - 5. místo (6:43,72)



Ondřej Sojka z 9. třídy - 6. místo (8:32,51)



Ondřej Grégr z 9. třídy - 9. místo (8:37,05)

Závody se za pěkného slunného počasí vydařily, nedošlo k žádnému úrazu a ti nejlepší
běžci si odvezli krásné medaile za svoje vynikající výkony. Doufáme, že se závody všem
líbily a věříme, že se příští rok shledáme ve stejném, nebo i větším počtu.
Všem zúčastněným závodníkům moc gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů!
Poděkování patří i všem učitelům a ředitelům zúčastněných škol za perfektní připravenost
všech závodníků, rodičům a pořadatelům akce.
Mgr. Šárka Stříbrnská
učitelka ZŠ a MŠ Tršice

