4. obnovený ročník přespolního běhu v Tršicích
27. 09. 2017 Tršice
Ve středu 27. 09. 2017 jsme pokračovali v tradici naší školy a pořádali Okrskové kolo
v přespolním běhu. Hojná účast 124 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.
Na startu první kategorie nás však překvapil výlov rybníka, o kterém jsme nevěděli. Po
krátkých úvahách z hlediska bezpečnosti běžců jsme se rozhodli tratě oproti loňským ročníkům
změnit. Následně pokračoval přespolní běh bez větších komplikací.

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)

Celkem přijatelné počasí a podmáčený terén zvládli všichni běžci. Dle mého názoru se
závody v přespolním běhu vydařily, nedošlo k žádnému úrazu a ti nejlepší běžci si odvezli
krásné medaile za své vynikající výkony. Doufáme, že se závody všem líbily a věříme, že se
příští rok shledáme ve stejném, nebo i větším počtu.

Našimi nejlepšími vytrvalci se stali:


Lucie Horčičková ze 4. třídy - 6. místo (3:05,35)



Veronika Poláková z 5. třídy - 5. místo (2:57,09)



Denisa Dvořáková z 5. třídy - 4. místo (2:52,20)



Sofie Grégrová ze 6. třídy - 6. místo (3:21,68)



Ondřej Grégr ze 7. třídy - 6. místo (3:42,74)



Ondřej Sojka ze 7. třídy - 8. místo (3:43,74)



Adéla Staňková z 8. třídy - 8. místo (4:29,29)



Marcela Burešová z 9. třídy - 9. místo (4:29,91)

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, p.o.

