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Atletický čtyřboj pro žáky II. stupně u nás – středa 7. 6. 2017 
 

Ve středu 7. června 2017 pořádala ZŠ a MŠ Mirovice atletický čtyřboj, 

kterého se kromě pořádající školy zúčastnily ZŠ a MŠ Chraštice a ZŠ a MŠ 

Čimelice. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, kategorie III. – mladší žáci a 

mladší žákyně a v kategorii IV. – starší žáci a starší žákyně. Mladší žáci 

změřili své síly ve sprintu na 60 m, v dálce, hodu kriketovým míčkem a běhu na 800 m. Mladší žákyně měly 

téměř totožné disciplíny. Rozdíl byl ve vytrvalostním běhu, který měl délku 600 m. Starší žáci a starší 

žákyně měli společné disciplíny v běhu na 60 m, dálce a vrhu koulí. Rozdíl byl ve vytrvalostním běhu. Starší 

žákyně běžely 800 m, starší žáci běželi 1 000 m. 

Výkon každého účastníka byl bodově ohodnocen dle příslušných tabulek. V soutěži škol se počítaly body 

prvních tří žáků školy. Dále byli vyhodnoceni nejlepší atleti v jednotlivých kategoriích. 

 

Celkové výsledky: 

Kategorie III. – mladší žáci: 

1. ZŠ a MŠ Mirovice 

2. ZŠ a MŠ Čimelice 

3. ZŠ a MŠ Chraštice  

V této kategorii byl nejlepším sportovcem vyhlášen Matěj Fára z Chraštic. 

 

Kategorie III. – mladší žákyně: 

1. ZŠ a MŠ Mirovice 

2. ZŠ a MŠ Čimelice 

3. ZŠ a MŠ Chraštice  

Nejlepšího výsledku v této kategorii dosáhla Adéla Šimůnková z naší školy. 
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Kategorie IV. – starší žáci: 

1. ZŠ a MŠ Čimelice 

2. ZŠ a MŠ Mirovice 

3. ZŠ a MŠ Chraštice 

Bodově nejhodnotnější výkon v této 

kategorii patří Lukáši Škraňkovi z 9. třídy. 

 

Kategorie IV. – starší žákyně: 

1. ZŠ a MŠ Čimelice 

2. ZŠ a MŠ Mirovice 

3. ZŠ a MŠ Chraštice 

Nejlepší atletkou této kategorie byla opět 

žákyně ZŠ a MŠ Mirovice Klára 

Hanzlíková z 9. třídy. 

 

 

 

Celkově se atletické závody vydařily, k čemuž přispělo nejen počasí, 

ale i zázemí pro všechny účastníky atletického čtyřboje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mgr. Josef Vaněček 


