29. 3. 2019

Ve dnech 27. a 28. března 2019 pořádala Střední škola polytechnická, Jílová, Brno ve své sportovní hale
velmi oblíbený přebor České republiky stavebních škol v dynamických silových disciplínách s jejím názvem
SILOVÝ ČTYŘBOJ.
Do tradiční bašty silových disciplín v moravské metropoli se sjely stavební
školy z celé České republiky obohacené o účast nováčka ze SŠ a ZŠ
Vimperk. Jejich silově disponovaní a natěšení žáci po roce odmlky opět na
místě samém znovu poměřili svou aktuální natrénovanou výkonnost a své
schopnosti v dynamických silových disciplínách daných pravidly, a to ve
shybu na doskočné hrazdě, v tlaku s činkou 75% hmotnosti závodníka,
v trojskoku snožmo z místa a ve svisu vznesmo na doskočné hrazdě.
Snažení mladých siláků směřovalo jako vždy k co nejlepšímu výsledku v
soutěži jednotlivců a především v soutěži družstev.
Je třeba uznale říct, že velmi dobře připravení závodníci v rámci vrcholného
brněnského klání předváděli kvalitní výkony. Mnozí z nich si ke své radosti
vytvořili vlastní osobní rekordy, nebo se jim dokonce podařilo vytvořit i
nové školní rekordy. A v případě teplického Jakuba Šimáčka dokonce došlo
k vyrovnání mnoho let starého českého rekordu přeborů ČR
stavebních škol v disciplíně „trojskok snožmo z místa“ úctyhodným
výkonem 950 cm.
Soutěž jednotlivců (celkem 28 závodníků)
Poř. Závodník

1.
2.
3.
4.
5.

Voloshynovsky
Švec Pavel
Šimáček Jakub
Danhofer Jakub
Šmerda Karel

Škola

Shyby Tlaky Trojskok Svisy Body

Akademie řemesel
SŠP Jílová Brno
SŠS a S Teplice
SŠP Jílová Brno
SŠP Jílová Brno

21
23
16
22
21

50
38
32
34
29

820
800
950
790
840

35
36
33
32
32

239,5
226,0
220,5
208,5
207,5

Soutěž družstev stavebních škol
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno „A“
2. SŠ stavební a strojní Teplice
3. Akademie řemesel – SŠ technická Praha
4. SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ Chomutov
5. SPSŠ a SOŠ ST Ústí nad Labem
6. SŠ a ZŠ Vimperk
7. SŠ SŘ Pražská Brno-Bosonohy

641,50 bodů
573,00 bodů
568,50 bodů
523,50 bodů
422,50 bodů
418,50 bodů
409,00 bodů

Cenným artiklem a výrazným bonusem přeborů mladých stavbařů je především soudržnost a přátelské
vztahy nejen mezi vedoucími družstev, ale i mezi samotnými mladičkými aktéry z týmů z různých částí
republiky.

Podrobnější informace včetně průběžného pořadí 55. přeboru naleznete 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.

