Memoriál Bedřicha Šupčíka – XVI. ročník (24. 10. 2018)
Ve středu 24. října 2018 naše škola již po šestnácté organizovala soutěž
ve šplhu na tyči a na laně. Soutěží vzpomínáme na prvního olympijského vítěze
B. Šupčíka, který získal zlatou medaili pro Československo za šplh na laně bez
přírazu do výšky 8 m v čase 7,2 s na hrách v Paříži v roce 1924.
Ve šplhu na tyči a laně bojovali žáci ze ZŠ Březnice, Čimelice, Mirotice a
Mirovice. Jak u této soutěže bývá zvykem, soutěžilo se ve čtyřech věkových
kategoriích rozdělených dále na dívky a chlapce.
I. kategorie se zúčastnili žáci 2. – 3. třídy, II. kategorie žáci 4. – 5. třídy, III.
kategorie žáci 6. – 7. třídy a IV. kategorie žáci 8. – 9. třídy. Mladší žáci soutěžili
ve šplhu na tyči, starší žáci bojovali o umístění jak ve šplhu na tyči, tak na laně.
Naši školu reprezentovali K. Šilhavá (2. třída), M. Košta, P. Viktorová (3. třída),
D. Janač, T. Václavíková (4. třída), P. Starý, A. Viktorová (5. třída), M. Mařík (6.
třída), M. Daniel, V. Převrátilová, S. Urban (7. třída), T. Pliska, D. Šváb (8. třída),
M. Volf (9. třída).
V I. kategorii soutěžících se na stupně vítězů probojoval M. Košta, který
s časem 5,5 s obsadil 1. místo. Z mladších žákyň vyhrála P. Viktorová s časem
5,3 s. Ze starších žáků ve šplhu na tyči obsadil 3. místo S. Urban (III. kategorie)
s časem 4,9 s. Ze IV. kategorie obsadil 3. místo T. Pliska s časem 4,4 s.
Nejrychlejším ve šplhu na laně se stal M. Volf (IV. kategorie) s časem 3,3 s.
Závody se vydařily a doufejme, že všichni zúčastnění byli spokojení, i když
nedosáhli na stupně vítězů. Už nyní se těšíme na další ročník a doufáme
v hojnější účast našich reprezentantů.
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