29. 3. 2018

Ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. března 2018 pořádala Střední škola polytechnická, Jílová, Brno ve své útulné
tělocvičně z pověření sportovní komise OS STAVBA ČR tradiční a mezi zdatnými mladíky oblíbený přebor
České republiky stavebních škol v SILOVÉM ČTYŘBOJI, jehož zrod je spojen právě s pořádající
brněnskou stavební školou.

Do bašty silových disciplín pod Špilberkem se
sjely stavební školy z celé ČR, aby její žáci
poměřili své natrénované silové schopnosti
v disciplínách daných pravidly – ve shybu na
doskočné hrazdě, v tlaku s činkou 75 %
hmotnosti závodníka, v trojskoku snožmo a ve
svisu vznesmo na doskočné hrazdě. Většina týmů
měla ve svém středu minimálně jednoho nebo dva
vynikající specialisty ve výše uvedených
disciplínách, kteří předváděli mimořádné výkony,
jež dodaly soutěži tu správnou sportovní kvalitu. Jako autor soutěže si troufám říct, že kvalita
jednotlivců se každým rokem zvyšuje, což bývá znakem oblíbenosti této soutěže mezi mladými siláky.
Cenným a zkrášlujícím bonusem přeborů ČR mladých stavbařů nejen v silových disciplínách je ale
především soudržnost a přátelské vztahy nejen mezi vedoucími družstev, ale i mezi samotnými
mladičkými aktéry týmů z různých částí ČR. K tomu jistě přispěla i příjemná atmosféra soutěže a zdravá
výkonová motivace jednotlivců, kteří s nasazením bojovali o nejlepší možné umístění svých družstev.
K správnému emocionálnímu výrazu soutěže přispěla i skutečnost, že od začátku nebylo díky
vyrovnanosti závodníků jasné, která družstva budou patřit mezi favority a komu bude přisouzena role
outsidera. Záleželo totiž na každém výkonu každého chlapce v každé disciplíně a závodníci si to plně
uvědomovali a vzájemně se respektovali, povzbuzovali se a přáli si dosažení těch nejlepších dílčích
výkonů. Taková zjištění vždy u všech účastníků vyvolávají příjemné dojmy z nastolené důvěryhodné
atmosféry ve smyslu FAIR PLAY a z tichého a nevysloveného přání obětavých organizátorů, aby hosty
soutěž zaujala a oni si domů odváželi pozitivní dojmy a měli tak důvod se těšit i na její další ročník.
Soutěž jednotlivců (celkem závodníků):
Poř. Závodník
Škola
Shyby Tlaky Trojskok Svisy Body
1.
Shmiliak Vitalii SŠ stav. A stroj. Teplice
23
30
810
47
231,5
2.
Švec Pavel
SŠ polyt. Jílová Brno
23
38
800
36
225,0
3.
Jelínek Michal SOŠ ESOZ Chomutov
20
28
880
37
218,5
Soutěž družstev stavebních škol:
1.
SŠ polytechnická, Jílová, Brno
2.
Akademie řemesel-SŠ technická Praha
3.
SŠ stavební a strojní Teplice
4.
SŠ SŘ Pražská Brno Bosonohy
5.
SŠ ESOZ Chomutov
6.
SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem

602,5 bodů
574,0 bodů
564,5 bodů
539,0 bodů
518,5 bodů
476,0 bodů

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách
našeho svazu:
www.osstavba.cz
Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají
dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail:stavba@cmkos.cz.

