NA KONCI LEDNA SE POSILOVALO NA SŠ AGEL

Dívčí tým soutěžil v nové sestavě. Dvě loňské „čtyřbojařky“ již
odmaturovaly a bylo třeba najít nové talenty ke stávající dvojici Adéle Stonawské
(2.B) a Dorot Bonczkové (3.C). Náš tým
posílila Barbara Zajoncová (2.A), Radana
Dudová (3.B) a mladičká Eva Kovaříková
(1.A).
Po první disciplíně již kapala krev,
a to doslova. Po šplhu měly holky tržné
rány na nártech, ale skvělé body za to
stály. Barča se dokonce dělila o prvenství
ve šplhu s žákyní z polského Gymnázia
shodným časem 3,1 s. Tímto časem
pokořila
rekord
školy.
V hodu
medicinbalem vzad vedla v naší sestavě
Aďa výkonem 8,30 m. V trojskoku byla
v popředí Evka s 6,50 m a v disciplíně
sedy-lehy byly holky vyrovnané počtem
přes 50 opakování za minutu. Děvčata získala pro družstvo 544 bodů a zůstala tak
v těsném závěsu za polským Gymnáziem. Bodově splnily holky limit pro účast
na okresním kole, kde budou soutěžit za měsíc. Přeji jim hodně sil a vytrvalosti
v přípravě na nadcházející soutěž.
Mgr. J. Sikorová
Chlapecký tým v loňské sestavě:
Marek Pszczółka, Dan Weber (oba 4. C),
Roman Wilk (4.B) a Lukáš Bartošek
(2.C) byl jasným favoritem městského
kola. Kluci se poctivě na soutěž
připravují a jejich výsledky tomu
odpovídají a zároveň fascinují všechny
ostatní závodníky.
Hoši vstoupili do soutěže tlaky s činkou,
obsadili jako tým průběžné první místo, což jim umožnilo ukončovat každou

disciplínu a sledovat výsledky a techniku
svých protivníků. Vedli si výborně, a svůj
poslední výkon z městského kola pokořili
téměř o 100 bodů. S předpokladem dalšího
zlepšování se můžeme těšit, co letos ukážou a
zda-li nepřekvapí celou republiku. Celkový
součet činil 629 bodů. Městským
přeborníkem byl v tlacích (40x) a shybech
(25x) vyhlášen Marek, ve vznosech Lukáš (39x). Naším nejlepším trojskokanem
byl Roman a Dan si vytvořil osobní rekord, když pokořil 200 bodů. Celkové
bodové hodnocení bylo v naši režii:
1)
2)
3)
7)

Marek Pszczółka - 234,5 bodů
Dan Weber – 203,5 bodů
Lukáš Bartošek – 197 bodů
Roman Wilk – 163,5 bodů
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