31. 5. 2019

V úterý 14. 5. 2019 uspořádala Střední škola služeb a řemesel Stochov již 10. ročník - „Přeboru ČR
stavebních škol“ v in-line bruslení chlapců a vloženého závodu dívek středních a základních škol.
Přeboru se účastnilo 6 chlapeckých a 3 dívčí družstva.
Konkrétně - pořádající SŠSaŘ Stochov, SOŠ a SOU Beroun, Akademie řemesel, Střední škola technická
Praha, SŠSaS Teplice, SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem, ZŠ a SŠ Vimperk a SZŠ a VOŠZ Kladno.
Počasí závodníkům moc nepřálo, bylo jenom asi 11 stupňů a foukal studený vítr, naštěstí nepršelo - přesto
všichni účastníci podávali maximální výkony. V soutěži družstev jednotliví závodníci absolvovali u chlapců
8x 400m, 6x 400m, 4x 400m, 2x 400m a štafetu (4x 400m – 2x 400m – 2x 400m – 4x 400m), u dívek pak 5x
400m, 4x 400m, 3x 400m, 2x 400m a štafetu (2x 400m – 1x 400m – 1x 400m – 2x 400m). Tradičně proběhla
také soutěž jednotlivců na 1x 400m, tzv. „Stochovská čtyřstovka“. Pořadí družstev a jejich umístění
v jednotlivých disciplínách je rozepsáno přehledně v tabulce na www.osstavba.cz. Vítězem se stalo družstvo
s nejmenším počtem bodů.
Soutěž jednotlivců – „Stochovská čtyřstovka“
Chlapci: 1. Soto Lucas - SŠSaŘ Stochov,
2. Čičovský Adam - SPŠS a SOŠST, Ústí nad
Labem, 3. Habermann Richard - Akademie
řemesel Praha
Dívky: 1. Tomanová Kristýna - SŠSaŘ Stochov,
2. Malá Hana - SZŠ a VOŠZ Kladno,
3. Puchernová Natálie - SŠSaŘ Stochov
Pořadatelé děkují všem účastníkům a jejich
pedagogům za vzornou reprezentaci svých škol
a těší se na příští 11. ročník.

28. 5. 2019 uspořádala Střední škola a Základní škola Vimperk přebor v atletice. Čtyřicítka závodníků
se utkala v osmi atletických disciplínách (běh na 100 m, 400m a 1500 m, skok do výšky, skok do dálky,
vrh koulí, hod granátem a štafeta). Počasí závodníkům také příliš nepřálo, přesto podávali skvělé
sportovní výkony.
Soutěže se zúčastnily týmy z Vimperka, Chomutova,
Prahy, Teplic a Ústí nad Labem. Ústečtí sportovci
předvedli nejlepší formu v mnoha disciplínách
a umístili se na 1. místě. Druhou příčku obsadilo
družstvo z Chomutova a třetí byli závodníci z Prahy.
Závod slavnostně zahájili starostka města Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, předseda OS Stavba
Ing. Pavel Zítko a ředitel SŠ a ZŠ Vimperk Ing. Petr
Žuravský. Všichni účastníci závodu byli s jeho
organizací velmi spokojeni a odváželi si mnoho
pozitivních sportovních zážitků.
Podrobnější informace včetně fotogalerie 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.

