OVOV – republikové finále 2019
Již desátého republikového finále „Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů“, které proběhlo od 4. 9. do 6. 9. 2019 v prostorách sportovního areálu
VUT v Brně, se poprvé v historii plumlovské školy zúčastnily i zástupkyně našich
dívek. Celorepublikové finále navštívilo celkem 616 závodníků ze 160 základních
škol, dále 240 učitelů, desítky policistů, vojáků a další stovky diváků z řad rodičů.
Celá akce již tradičně připomínala takové menší „Olympijské hry“ mládeže.
Děti mohly navštívit „Olympijskou BeActive vesnici“, našly třeba fotokoutek,
kouzelníka, trampolíny a spoustu dalších sportovních aktivit.
Akci také svoji návštěvou zaštítili současní nebo bývalí reprezentanti a
olympionici Československa a České republiky. Bylo jich více než šedesát! Mezi
nejznámějšími

to

byly

především

atleti

Jarmila

Kratochvílová,

Taťána

Kocembová, Jiří Mužík a Šárka Kašpárková, dále olympijští vítězové David
Svoboda (moderní pětiboj), Miroslava Topinková – Knapková (veslování), Jiří
Daler (dráhová cyklistika – závod družstev), Jan Kůrka (sportovní střelba) a Jiří
Ježek (mnohonásobný vítěz Paralympijských her v cyklistice).
Ve finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, který je součástí
projektu Sazka Olympijský víceboj, se žáci a žákyně ve dvou dnech utkali
v deseti disciplínách.
Čtvrtek nabídl sprint na šedesát metrů, skok daleký, hod medicinbalem,
shyby na šikmé lavičce a skákání přes švihadlo. V pátek pak děti poměřily síly
v trojskoku, klicích, leh sedech, hodu míčkem a závěrečné disciplíně, ve které si
vybíraly z běhu na jeden kilometr, driblinku basketbalovým míčem a plavání.

Aneta Barešová se umístila na celkovém 19. místě ve své kategorii – rok
narození 2004. Anetě se nejvíce vydařila disciplína „skok daleký s rozběhem“ a
„přeskoky přes švihadlo“. Škoda, že v ještě lepším umístění ji zabránily zdravotní
problémy, které ji nedovolily dokončit její nejsilnější disciplínu „běh na 1.000 m“.
Určitě by potom bojovala o umístění v první desítce závodnic.

Lucie Kurková měla mnohem početnější konkurenci. Skončila na velmi
pěkném 20. místě v kategorii roku narození 2008. Lucce se nejvíce dařilo v běhu
na 60 m, pěkné výkony dosáhla i v disciplinách „trojskok“ a „kliky“.
Oběma děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci ZŠ Plumlov a přejeme
mnoho a mnoho dalších skvělých sportovních úspěchů!

Ing. Pavel Bednář

