Mimořádný úspěch kluků Obchodní akademie Český Těšín
Uběhlo dlouhých 20 let….. v roce 1997 a 1998 se děvčata z naší školy zúčastnila republikového finále
v královně sportů LEHKÉ ATLETICE. Tehdy získala v Jablonci nad Nisou 2. resp. 3. místo
V letošním školním roce se to podařilo našim klukům a je třeba podotknout, že je to opravdu mimořádný
úspěch. Nejen proto, že atletika je královnou, ale především proto, že kluků máme na škole oproti jiným
v republice velmi poskrovnu
Přesto se nám podařilo ve Středoškolském poháru, jenž obsahuje v kategorii hochů sedm disciplín: 100 m,
400 m, 1500 m, skok daleký a vysoký, vrh koulí 5kg a štafetu 100-200-3000-400 m, přes okresní kolo, které
se uskutečnilo v Českém Těšíně, postoupit na body na krajské finále. To proběhlo v Opavě na Tyršově
stadionu 26. 9. 2017 a kluci tady v konkurenci sedmi středních škol MS kraje neuvěřitelně zabojovali.
Padaly osobní rekordy i rekordy školy (Roman Wilk z 2.B zaběhl 400 m za 52,65s ) a celkovým součtem 8516b.
jsme získali pěknou trofej za 2. místo (vyhrálo třinecké gymnázium).
Svitla také malá naděje, postoupit na republiku z 2. místa na tzv. divokou kartu (postupují 2 nejlepší
nevítězné týmy z celé ČR podle bodového součtu).
Se štěstím se nám to povedlo a tak se deset našich atletů-neatletů představilo v Břeclavi na
REPUBLIKOVÉM FINÁLE ATLETICKÉHO CORNY POHÁRU. To proběhlo na stadionu Lokomotivy Břeclav
10.10.2017 a pro nás to byl opravdový svátek. Tohoto finále se totiž účastnilo 19 SŠ České republiky s
plejádou celé řady nejlepších českých atletů v různých disciplínách juniorské kategorie. Padaly mimořádné
výsledky: v kouli 18,00m…na 100m 10,80s…400m 50,00s… 1500m 4:01,0 atp. a to i přesto, že bylo docela
nevlídné chladné a deštivé počasí.
Naši kluci dřeli, seč mohli, bylo ale znát, že konkurence je obrovská.a že jeden atlet v týmu je na republiku
málo I tak je ale celkové 14. místo součtem 8314 bodů vynikající a zkušenosti na příští rok?????:-) nabrány.
Děkuji také touto cestou všem klukům za vynikající reprezentaci nejen naší školy a přeji mnoho dalších
pěkných sportovních prožitků v letošním školním roce.
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