Atletické přebory regionu Podluží 2018
Ve dnech 28. - 29. května proběhl v Lanžhotě 13. ročník Atletických přeborů Podluží, které se konají pod
záštitou starosty města Lanžhot. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 16 chlapců a dívek z prvního stupně a
17 z druhého stupně. Celkem jsme získali 17 medailí, z toho 6 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových. Na
místním sportovním hřišti soutěžili chlapci a dívky v devíti kategoriích v běžeckých disciplínách na
krátkou a dlouhou vzdálenost, skoku do dálky, hodu míčkem a ti starší ve vrhu koulí. Mezi nejúspěšnější se
zařadil Šimon Pancl z první třídy, který získal celkem tři medaile ze tř& iacute; disciplín, ve kterých
startoval. Dvě medaile získal také David Dvořák ze čtvrté třídy, Dominik Navrátil z páté třídy a Matěj
Osička z osmé třídy. Dařilo se nám především na krátkých běžeckých tratích, kde získala zlatou medaili
Natálie Tomšejová z první třídy, Lada Hromková ze čtvrté třídy a již dříve jmenovaní David Dvořák a
Dominik Navrátil. Dvě zlaté medaile jsme získali ve vrhu koulí, kde skvělé pokusy předváděli Matěj
Osička a Broněk Kunický. Níže uvádím kompletní soupisku závodníků včetně medailové umístění.
1. ročník

Tomšejová Natálie - 50 m (1. místo), hod míčkem
Vašíčková Karolína - hod míčkem
Pancl Šimon - hod míčkem (3. místo), 50 m (2. místo), 300 m (3. místo)
2. ročník

Toman Matyáš - 50 m, 300 m
Kovalčík Jan - hod míčkem
3. ročník

Freibergová Karolína - 50 m, 300 m
Toušek Vilém - 50 m, 300 m
Zugar Adam - hod míčkem
4. ročník

Hromková Lada - 60 m (1. místo), 600 m
Pancl Emma Gabriela - hod míčkem (3. místo), 600 m
Dvořák David - 60 m (1. místo), skok do dálky (2. místo), hod míčkem
5. ročník

Čemanová Karolína - 60 m, skok do dálky
Navrátil Dominik - 60 m (1. místo), skok do dálky (3. místo), hod míčkem
Bůšek Jakub - skok do dálky
Konečný Šimon - hod míčkem, 600 m
6. ročník
Slámová Lucie - skok do dálky, 800 m
Bartošová Jana - 60 m, skok do dálky
Imrichová Natálie - hod míčkem
Přibyla Jan - 60 m, skok do dálky (2. místo)
7. ročník
Konečná Marie - 60 m, skok do dálky
Straka Vít - skok do dálky, hod míčkem
Tomšej Tadeáš - 60 m (3. místo)
8. ročník
Očenášková Julie - skok do dálky, vrh koulí
Slámová Kateřina - 600 m
Flachsová Vanesa - 60 m, skok do dálky, vrh koulí
Osička Matěj - skok do dálky (3. místo), vrh koulí (1. místo)
Tetur Samuel - vrh koulí
Zugar Patrik - 60 m, 800 m (2. místo)
9. ročník
Krejčí Veronika - 60 m, skok do dálky, 600 m
Kunický Bronislav - vrh koulí (1. místo)
Osička Michal - 60 m, skok do dálky - odstoupil ze soutěže po prvním rozběhu kvůli zranění
Tetur Bruno - 800 m (2. místo)
Bc. Jaroslav Paul

