XVII. Memoriál Bedřicha Šupčíka – 23. 10. 2019
Na počest našeho prvního československého olympijského vítěze Bedřicha
Šupčíka se dne 23. 10. 2019 u nás konal tradiční „Memoriál Bedřicha Šupčíka“ soutěž ve šplhu na tyči a na laně. Do školy zavítali poměřit své síly žáci z I. a II.
stupně z Březnice, Čimelic a Mirotic. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií – dívky

a chlapci – lano a tyč.
I. kategorii ve šplhu na tyči vyhrál Tobiáš Janoušek ze ZŠ Březnice s časem
4,5 s a z dívek zvítězila naše Karolína Šilhavá s časem 7,8 s. Na laně v I. kategorii
zvítězil mirovický žák Michal Král s časem 11,3 s.
Druhou kategorii (4. – 5. třída) tyč ovládla ziskem zlatých medailí ZŠ
Březnice: z chlapců zvítězil Vojtěch Pekárek s časem 5,3 s a z dívek Anežka
Hejduková s časem 3,8 s. Na laně ukořistil cenný kov pro naši školu Michal Košta
s časem 8,0 s.
Ve III. kategorii ve šplhu na tyči si pro zlato vyšplhal Maxmillián Danihel
s časem 4,0 s ze ZŠ a MŠ Mirotice a u dívek vyhrála Kristýna Klimešová s časem
7,3 s ze ZŠ a MŠ Čimelice. Maxmilián Danihel své vítězství potvrdil i na laně
s časem 5,3 s. U dívek tomu nebylo jinak, Kristýna Klimešová zdolala lano za 7,8 s.

Ve IV. kategorii chlapců ve šplhu na tyči zvítězil závodník ze ZŠ Březnice,
a to Vojtěch Koňas s časem 3,2 s a z dívek vyhrála naše závodnice, Adéla
Šimůnková s časem 5,2 s. Na laně z chlapců šplhal nejrychleji náš Jiří Kutil s časem
3,7 s a z dívek Klára Kostková s časem 4,5 s ze ZŠ Březnice.

Kdo se umístil na stupních vítězů, dostal medaili a hodnotné ceny
s diplomem.
Sokol Mirovice ocenil nejrychlejší lezce XVII. Memoriálu Bedřicha Šupčíka.
V kategorii šplh na tyči chlapci se absolutním vítězem stal Vojtěch Koňas a u dívek
byla absolutní vítězkou Anežka Hejduková. Na laně u chlapců převzal sokolské
ocenění Jiří Kutil a z dívek Klára Kostková.
Závěrem jen musíme dodat, že děkujeme všem zúčastněným za krásný
sportovní zážitek. Již teď se těšíme na další ročník Memoriálu.
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