Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2019
V pondělí 8. dubna 2019 se 24 žáků naší školy vydalo na ZŠ Melantrichova
v Prostějově prodat své snažení v okresním kole soutěže Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Tuto akci před mnoha lety založili olympijští vítězové
Robert Změlík a Roman Šebrle. Soutěž se skládá z desíti disciplín, které zahrnují
různá sportovní odvětví. Čtyři atletické (sprint na 60 m, skok daleký s rozběhem,
hod kriketovým míčkem, běh na 1.000 m), jednu gymnastickou (přeskoky
přes švihadla), jednu herní (dribling s míčem), dva testy výbušné síly (hod
medicinbalem, trojskok snožmo), tři testy dynamické síly (shyby na šikmé lavičce,
kliky, lehy-sedy) a možné je vybrat si i jednu plaveckou (plavání volným
způsobem).

Naše družstvo, které bylo složeno z 8 kluků a holek pátých až sedmých
ročníků, se umístilo na pěkném pátém místě. Matouš Urbanec, Lukáš Vítek,
Jozef Kšenzulák, Robin Soldán, Lucie Kurková, Vendula Švédová, Adéla
Sofková a Tereza Sofková čekají, zda se jim podaří postoupit do krajského
finále v Hranicích. Závisí na výsledcích závodů v ostatních okresech našeho
kraje.
Vítězi svých soutěžních kategorií se stali Marek Bureš, Jakub Vítek,
Aneta Barešová a Lucie Kurková. Společně s nimi postoupila do krajského kola i
Tereza Sofková (celkově 3.). Také další reprezentanti naší školy se zcela jistě
neztratili. Na třetích místech skončili ve svých kategoriích Matouš Urbanec,
Martin Šustr, Klára Piňosová, Vendula Švédová a Laura Fojtíková.
Umístění zbývajících zástupců ZŠ Plumlov: Robin Soldán (4.), Adéla
Sofková (4.), Karolína Plačková (5.), Ester Tichánková (5.), Michaela
Beinsteinová

(6.),

Lukáš

Vítek

(6.),

Jozef

Kšenzulák

(10.),

Matyáš

Pustějovský (8.), David Liška (8.), Jiří Blaha (11.), Adéla Gambová (11.),
Tereza Vítková (11.), Viktorie Mikulecká (15.) a Viktorie Kubešová (19.).
Do krajského finále, které se tradičně uskuteční v Hranicích na Moravě,
prozatím postoupilo celkem 5 našich zástupců. Další zástupci čekají na výsledky
z ostatních okresů kraje. V dalších bojích jim budeme držet všechny palce a přát
mnoho štěstí k dosažení co nejlepších výkonů.
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