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Jako každý rok, i letos Střední průmyslová škola stavební Pardubice uspořádala Přebor ČR stavebních
škol v šachu, který se uskutečnil ve dnech 20. a 21. listopadu v Rybitví. Soutěže se účastnilo šest
družstev, navíc tzv. „bleskovky“ se zúčastnili i žáci ze ZŠ Závodu Míru Pardubice. Pokud jde o soutěž
družstev, střední stavební školy se umístily v tomto pořadí:
1. SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov
2. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
3. Akademie řemesel Praha
4. SOŠ stavební Pardubice (Rybitví)
5. SŠ a ZŠ Vimperk
6. SŠ stavební a strojní Teplice
V soutěži jednotlivců zvítězil na první
šachovnici Dominik Adam (Ústí nad Labem),
na druhé Matěj Ledvinka (Chomutov), na třetí
Martin Adámek (Chomutov) a na čtvrté
Zdeněk Korf (Ústí nad Labem). V doplňkové
soutěži s názvem „bleskovka“ pak zvítězil
Štekl, druhé místo obsadil Kvapil (oba ze ZŠ Pardubice) a třetí místo obsadil Adam (Ústí nad Labem).

Ve dnech 4. a 5. prosince pořádala Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice přebor ve
stolním tenisu. Turnaj se konal v hale stolního tenisu Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích.
První den proběhl turnaj družstev. Zúčastnilo se 5 družstev a
celý přebor se odehrál nejspravedlivější variantou, a to
v jedné tabulce, každý s každým.
Pořadí družstev:
1. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem, 2. SŠPgHS Litoměřice,
3. Akademie řemesel Praha –SŠt, , 4. SŠ stavební a strojní
Teplice, 5. SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk.
Druhý den se odehrála soutěž jednotlivců, které se
zúčastnilo 18 studentů.
Pořadí jednotlivců:
1. Běhounek Michal - Ústí n. L.
2. Horváth Koloman - Litoměřice
3. Šnajdr Jiří - Ústí n. L.
4. Krupka Martin - Litoměřice
Na obou sportovních akcích se finančně podílela Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:
www.osstavba.cz
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