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Ve dnech 9. - 11. 4. 2019 proběhl ve sportovní hale Střední průmyslové školy
Otrokovice Přebor ČR středních škol se stavebním zaměřením v nohejbalu.
Do akce se zapojilo osm středních škol z celé republiky. Slavnostní zahájení
přeboru provedla statutární zástupkyně ředitele SPŠ Otrokovice Mgr. Pavlacká.
Ihned po slavnostním úvodu se rozběhla jednotlivá utkání plná vzruchu a napětí.
Reprezentanti všech zúčastněných škol podávali kvalitní sportovní výkony a
bojovali o co nejlepší umístění. Svým uměním ostatní
družstva převyšovala Praha a Litoměřice. Po
vyrovnaném a naprosto strhujícím zápasu se na
pomyslný zlatý stupeň zcela zaslouženě vyšplhali
hoši z Prahy, jako druhé skončilo družstvo Litoměřic.
Třetí místo po bojovném výkonu obsadili domácí
borci. V prostorách sportovní haly SPŠ Otrokovice
proběhla mimořádně zdařilá sportovní akce, během níž nedošlo k žádným
zraněním.
Pořadí družstev: 1. AŘ-SŠT Praha – Zelený pruh, 2. SŠ Pohoda a.s.,
Litoměřice, 3. SPŠ Otrokovice, 4. SPŠS a SOŠST Ústí n.L, 5. SŠEaS,OAaSZŠ
Chomutov, 6. SŠaZŠ Vimperk, 7. SŠSŘ Brno-Bosonohy, 8. SŠSaS Teplice

Dne 25. 4. 2019 se konal Přebor České republiky stavebních škol ve florbalu. Pořadatelem akce byla
Střední škola technická, Most. Ředitelem přeboru byl PaedDr. Karel Vokáč - ředitel SŠT Most.
Přeboru se zúčastnilo celkem 7 družstev. Všechna utkání měla vysokou sportovní úroveň a bylo vidět mnoho
pohledných akcí a krásných branek. V prostorách sportovní haly SŠT Most tak proběhla mimořádně zdařilá
sportovní akce, která nebyla narušena žádnými projevy nesportovního chování hráčů ani diváků.
Na závěr turnaje proběhlo slavnostní vyhodnocení, předání cen a
diplomů. Všichni účastníci byli, dle vlastních slov, spokojeni, a už
se těší na další ročník tohoto velmi oblíbeného turnaje. Zcela po
právu zvítězili domácí borci ze Střední školy technické Most. Na
akci se finančně podílela Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Konečné pořadí: 1. SŠT Most, 2. SŠS a S Teplice, 3. SŠEaS, OA a
SZŠ Chomutov, 4. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem, 5. AŘ-SŠT
Praha- Zelený pruh, 6. SŠP, H a S Litoměřice, 7. SŠS a Ř Stochov.
Sportovně technická komise vyhodnotila nejlepší hráče přeboru: 1. hvězda turnaje - Aleš Poloprutský
(Teplice), 2. hvězda turnaje - Matěj Zienert (Most), Nejlepší brankář turnaje - Ondřej Reischel (Ústí n. L.)

Podrobnější informace a průběžné pořadí přeborů 2018/2019 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.

