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Chcete, aby se psalo o Vaší
škole a Vašem sportování?
Pořádáte nějakou akci nebo
jste se jiné zúčastnili?
Tak se nám ozvěte, dáme 
o tom vědět dalším!

facebook.com/asskcr

instagram.com/asskcr

www.assk.cz

Vážení příznivci školního sportu!

V tomto čísle časopisu DO TOHO
Vám předkládáme souhrn
informací, týkající se školních
sportovních soutěží a aktivit, které
na podzim 2022 ve spolupráci s
řadou z Vás uspořádala Asociace
školních sportovních klubů ČR.
Přes nelehké podmínky se nám 
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podařilo zrealizovat všechna plánovaná republiková
finále: díky skvělým pořadatelským týmům závodili
žáci ze všech stupňů základních a středních škol v
atletickém trojboji i čtyřboji, v minikopané i ve fotbale,
zahráli si basketbal i volejbal, utkali se v přespolním
běhu, miniflorbalu i v populární vybíjené. Věřím, že
těmito akcemi účastníci ze všech krajů naší země po
dvou covidových letech zahájili návrat ke
standardnímu termínovému kalendáři našich
soutěží. Další pozitivní vlaštovku v hejnu našich aktivit
představuje úspěšně ukončené šetření tělesné
zdatnosti ČŠI, k jehož zdárné realizaci významnou
měrou přispělo 80 koordinátorů AŠSK, kteří ve všech
okresech ČR toto měření metodicky řídili: i jim patří
velký dík.

Vám všem ve školách, ve sportovních kroužcích,
oddílech a školních sportovních klubech přeji
jménem Výkonného výboru AŠSK úspěšný a zdravý
rok 2023!

Mgr. Svatava Ságnerová
Prezidentka AŠSK ČR, z.s.



"NEZNÁM NIC LEPŠÍHO, NEŽ KDYŽ MÁM
PŘED SEBOU TISÍCIMETROVÉ PŘEVÝŠENÍ 
A PRAŠAN," říká Ondřej Moravec

Trojnásobný medailista ze ZOH v Soči, táta dvou dětí, manžel   
 a taky letitý skialpinista, nejen tím je Ondřej Moravec. A právě
o skialpech (a ne náhodou) mluví i v našem rozhovoru.

Vezměme to na začátek přes to, díky čemu Vás zná nejvíc lidí: co dělá
biatlonista po ukončení skvělé reprezentační a sportovní kariéry?
Kromě projektu Skialp do škol, který představím blíž na dalších řádcích, se věnuji i
podpoře projektu SkialpujFEST (www.skialpujfest.cz). V zimě, pokud najdu čas, tak
plánuju pomoci v našem biatlonovém klubu s přípravkou.

Proč jste si vybral právě skialpy? V čem vidíte kouzlo skialpinismu?
Skialp je mým koníčkem od 16 let, takže jasná volba, jen na to nebyl čas. Hory miluju
a je to pro mě dokonalá kombinace, jak se člověk dostane nahoru a potom sjede na
lyžích - prakticky kdekoliv, samozřejmě bezpečně. Navíc člověk potká spoustu
přátel, od kterých se může hodně naučit. Neznám nic lepšího, než když mám před
sebou tisícimetrové převýšení sjezdu a prašan!

Tento sport Vám učaroval natolik, že jste se rozhodl šířit povědomí                   
 o skialpinismu akreditovaným vzdělávacím programem (DVPP) pro pedagogy
Skialp do škol. Představte nám ho, prosím, blíž.
Člověk, kterému musím poděkovat za hodně, je Branislav Adamec - horský vůdce
UIAGM. On přišel s myšlenkou tohoto projektu a mně to připadlo jako skvělý nápad.
Pilotní projekt proběhl loni v zimě, kdy jsme v rámci 6 lyžařských kurzů pro střední
školy představili tento "sport". Studenti i kantoři byli nadšeni a tak jsme přemýšleli,
jak to udělat co nejefektivněji. A výsledkem je akreditovaný kurz pro učitele, kde
získají základy bezpečného a ohleduplného skialpinismu a všeho, co je potřeba
vědět o pohybu v přírodě. Plánování, vybavení a kde ho půjčit,  základy bezpečnosti,
zkrátka vše, co je třeba, aby jednou mohli uspořádat výlet pro své studenty.
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Proč směřujete s programem do škol? Jak vzpomínáte na své školní sportování?
Nejefektivnější je se naučit dobré návyky už od raného věku, takže škola je ideální.
Škola a sport, to byl můj život a jednu z největších vzpomínek mám právě na akci
AŠSK, a sice na pohár v přespolním běhu. Tenkrát se tam naše střední škola
kvalifikovala na Mistrovství světa do Maroka. Bylo to vlastně poprvé, kdy jsem letěl
letadlem, na to asi nikdy nezapomenu.

V jakém věku byste skialp doporučil k prvnímu vyzkoušení?
Ideálně kolem 15-16 let, kdy jsou děti už dostatečně silné zvládnout chůzi s tímto
vybavením. Musíme si uvědomit, že po výstupu je třeba i sjezdu, takže lyže něco váží.

Co potřebujeme pro zvládnutí tohoto sportu: nějaký "speciální talent" nebo
konkrétní dovednosti?
Nadšení a základní fyzickou kondici, trasa se vždy volí podle nejslabšího ve skupině.
K tomu základy sjezdového lyžování - dolů můžeme po sjezdovce nebo volným
terénem, což už je pro více zkušené. Ale důležité je začít!

Kam vyrážíte na skialpy nejradši?
Doma vyrážím nejčastěji na Kralický Sněžník a krásné trasy jsou v okolí Pece pod
Sněžkou. V Alpách prakticky kdekoliv. Můj sen je Norsko, tam jsem ještě nebyl.

Biatlon i skialp jsou oba ryze zimní sporty. Jakými sporty se bavíte mimo zimní
sezonu?
Mám rád cyklistiku jak aktivně, tak pasivně. A vlastně mám rád jakýkoliv sport,
protože máme děti ve věku, kdy je zajímá každý sport, tak se jim to snažím ukázat.

Máte doma ve svých dětech následovníky svých "sněhových sportovních
šlépějích"?
To zatím nevím, dcera se zdá být talent na všechno, ale nemá úplně závodního
ducha. Syn je pravý opak, ale zatím lenoch. Základem je, aby si vybrali sami a když
budou chtít, pomůžu jim.

Více o projektu najdete na www.skialp-do-skol.cz
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21. 9. 2022 | Atletický trojboj - kategorie II. | Turnov
 

11.-12. 10. 2022 | Volejbal - dívky - kategorie V. | Jablonec nad Nisou.
 

12. 10. 2022 | Atletický čtyřboj - kategorie III. | Opava
 

13. 10. 2022 | Atletický čtyřboj - kategorie IV. | Opava
 

24.-25. 10. 2022 | Minifotbal - chlapci - kategorie IV. | Blansko
 

24.-25. 10. 2022 | Fotbal - chlapci - kategorie V. | Kuřim
 

25. 10. 2022 | Přespolní běh - kategorie III., IV., V. | Žďár nad Sázavou
 

1.-2. 11. 2022 | Volejbal - chlapci - kategorie V. | Jablonec nad Nisou
 

8.-9. 11. 2022 | Basketbal - chlapci - kategorie IV. | Děčín
 

9.-10. 11. 2022 | Volejbal - chlapci - kategorie IV. | Chomutov/Jirkov
 

10. 11. 2022 | Florbal - kategorie II. | Praha
 

15.-16. 11. 2022 | Vybíjená - open - kategorie II. | Liberec
 

15.-16. 11. 2022 | Volejbal - dívky - kategorie IV. | Chomutov/Jirkov
 

15.-16. 11. 2022 | Basketbal - chlapci - kategorie V. | Ústí nad Labem
 

22.-23. 11. 2022 | Basketbal - dívky - kategorie IV. | Louny
 

22.-23. 11. 2022 | Basketbal - dívky - kategorie V. | Chomutov
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REPUBLIKOVÁ FINÁLE JSOU PO DVOU
LETECH ZPĚT V PLNÉ PARÁDĚ!

Po několikaleté přestávce způsobené koronavirovou pandemií
se letos konečně naplno rozběhla republiková finále napříč
celým Českem. Podzim patřil celkem 16 závěrečným turnajům.

Děkujeme všem pořadatelům za jejich práci
a perfektní organizaci republikových finále!

https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/atleticky-trojboj-kategorie-ii-1139/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-divky-kategorie-v-1151/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-divky-kategorie-v-1151/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/atleticky-ctyrboj-kategorie-iii-1140/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/atleticky-ctyrboj-kategorie-iii-1140/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/atleticky-ctyrboj-kategorie-iii-1140/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/minifotbal-chlapci-kategorie-iv-1146/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/minifotbal-chlapci-kategorie-iv-1146/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/fotbal-chlapci-kategorie-v-1152/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/fotbal-chlapci-kategorie-v-1152/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/prespolni-beh-kategorie-iii-iv-v-1147/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/prespolni-beh-kategorie-iii-iv-v-1147/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-chlapci-kategorie-v-1150/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-chlapci-kategorie-v-1150/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-chlapci-kategorie-iv-1144/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-chlapci-kategorie-iv-1144/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-chlapci-kategorie-iv-1142/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-chlapci-kategorie-iv-1142/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/florbal-kategorie-ii-1138/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/florbal-kategorie-ii-1138/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/vybijena-open-kategorie-ii-1137/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/vybijena-open-kategorie-ii-1137/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-divky-kategorie-iv-1143/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/volejbal-divky-kategorie-iv-1143/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-chlapci-kategorie-v-1148/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-chlapci-kategorie-v-1148/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-divky-kategorie-iv-1145/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-divky-kategorie-iv-1145/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-divky-kategorie-v-1149/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/republikove-finale/basketbal-divky-kategorie-v-1149/


Kompletní výsledky
1. místo: ZŠ Slovan Kroměříž
2. místo: ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí
3. místo: CZŠ Veselí nad Moravou
4. místo: ZŠ Masarykova Ostrov
5. místo: ZŠ Campanus
6. místo: ZŠ a MŠ Březová 1
7. místo: ZŠ a MŠ Březová 2
8. místo: ZŠ Lada
9. místo: ZŠ Vyškov
10. místo: ZŠ Bří Venclíků
11. místo: ZŠ Šimanovská

MINIFLORBAL V PRAZE ZNÁ SVÉ VÍTĚZE:
VYHRÁLI ŽÁCI Z KROMĚŘÍŽE

Ve dnech 10. a 11. listopadu se do Prahy sjely nejlepší florbalové
týmy složené z dívek a chlapců ze základních škol. Desítky dětí
se spolu utkaly v republikovém finále ve florbalu v kategorii II.
(chlapci a dívky 4. a 5. tříd).
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Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 6 týmů z různých krajů naší republiky. První den
se odehrála utkání ve 2 základních skupinách, v rámci kterých hrál každý s každým.
Po sérii velmi napínavých soubojů a velmi povedených akcí ve všech zápasech byli
favority domácí Děčín a Brandýs nad Labem, kteří vstoupili do turnaje bez porážky.

Druhý den turnaje byl o poznání bojovnější, protože hrály se vyřazovací zápasy play-
off o celkové umístění na turnaji. Ve finále proti sobě nakonec stanuly týmy
Brandýsa a Kroměříže. Kroměříž tak měla šanci oplatit prohru s Brandýsem ze
základní skupiny. Borci z Brandýsa ale na hřišti v první čtvrtině předvedli velmi
koncentrovaný výkon a čtvrtinu vyhráli s náskokem 7 bodů, který udrželi až do
úplného závěru. Celým turnajem tak prošli bez prohry a zaslouženě si pověsili na krk
zlaté medaile.

Celá akce proběhla pod záštitou AŠSK ČR z.s., MŠMT a Basketbalového klubu
Armex Děčín. Generálním partnerem bylo Sportisimo s.r.o.

Kompletní pořadí škol 
1. místo: ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem 
2. místo: ZŠ Slovan Kroměříž
3. místo: ZŠ B. Němcové Opava 
4. místo: ZŠ Komenského Děčín 
5. místo: ZŠ Komenského Nymburk 
6. místo: ZŠ Klíč Česká Lípa
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BASKETBAL ZÁKLADNÍCH ŠKOL OVLÁDLI
CHLAPCI Z BRANDÝSA NAD LABEM

Ve dnech 8. až 9. listopadu 2022 se v hale prvoligového Děčína
uskutečnilo republikové finále v basketbale určené pro IV.
kategorii chlapců (žáci 8. a 9. ročníků).

Kompletní fotogalerii najdete zde.

Na záznamy jednotlivých utkání se můžete
podívat zde.

Autor: Jakub Wiedner
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https://onedrive.live.com/?authkey=%21AL67pWzx-Vd_SUM&id=50DAB2B62BBD30E6%2113096&cid=50DAB2B62BBD30E6
https://www.tvcom.cz/Den/?d=2022-11-08


Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 12 týmů z různých krajů naší republiky. První den
se odehrála utkání ve 4 základních skupinách, kdy v rámci skupiny hrál každý                 
s každým, a následovalo předkolo play-off. Druhý den se hrály vyřazovací zápasy
play-off o celkové umístění na turnaji.

Už první den byly vidět velmi vyrovnané zápasy. Příkladem může být zápas Brna          
a Opavy, kde muselo dojít k přezkoumání střely v poslední vteřině video rozhodčím,
který přisoudil výhru Opavě. Po prvním dni tak bez prohry zůstaly jen týmy
Nymburka, Prahy, Kroměříže a Opavy - ti tak byli aspiranty na finálové utkání. Druhý
den byl o poznání vyrovnanější, ale velká překvapení nepřinesl. A tak ve finále proti
sobě nastoupily týmy Nymburka a Prahy. Nymburk několika velmi povedenými
akcemi, zakončenými smečí, nadchl slušně zaplněnou halu Sportcentra Sluneta a
zaslouženě si z Ústí odváží zlaté medaile.

Celá akce proběhla pod záštitou AŠSK ČR z.s., MŠMT a Basketbalového klubu
Sluneta Ústí nad Labem. Generálním partnerem je Sportisimo s.r.o.

Kompletní pořadí škol 
1. místo - Gymnázium B. Hrabala Nymburk
2. místo - OA Praha, Kubelíkova
3. místo - Mendelovo Gymnázium Opava
4. místo - Gymnázium Kroměříž
5. místo - Gymnázium Matyáše Lercha Brno
6. místo - Gymnázium Ústí n. Labem, Jateční
7. místo - VO a SPŠ Děčín
8. místo - SOŠ a SOU Kolín
9. místo - SPŠ Ústí n. Labem
10. místo - SŠ technických oborů Havířov
11. místo - SŠPTA  Jihlava
12. místo - Střední škola AGC Teplice
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GYMNAZISTÉ Z NYMBURKA JSOU
STŘEDOŠKOLŠTÍ BASKETBALOVÍ MISTŘI

Ve dnech 15. až 16. listopadu 2022 se ve Sportcentru Sluneta
prvoligového týmu Ústí nad Labem uskutečnilo republikové
finále v basketbale kategorii V. - chlapci středních škol.

Kompletní fotogalerii najdete zde.

Na záznamy jednotlivých utkání 
se můžete podívat zde.

Autor: Jakub Wiedner
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https://eu.zonerama.com/RFbasketUL2022/Album/9170933
https://www.tvcom.cz/Den/?d=2022-11-15
https://www.tvcom.cz/Den/?d=2022-11-15
https://www.tvcom.cz/Den/?d=2022-11-15


Republikové finále začalo ve středu 9. listopadu 1. kolem, ve kterém se 9 družstev
rozdělilo do 3 skupin a každý tým sehrál ve své skupině 2 utkání. V podobném
duchu se pokračovalo i ve 2. kole, kdy se ale skupiny promíchaly. Vítězové z 1. a 2.
kola se poté utkali v boji o cenné kovy, týmy z 2. a 3. míst bojovaly o umístění na 4. až
9. příčce. V napínavém utkání nakonec celkové 1. místo vybojovali borci z Ústí nad
Labem, 2. místo si odvezli chlapci ze Znojma a 3. místo putovalo do Prahy.

Děkujeme pořádajícímu Městskému gymnáziu a Základní škole Jirkov v čele s
ředitelem Mgr. Martinem Reihsem. Generálním partnerem republikového finále je
Sportisimo s.r.o.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY
1. místo: Ústí nad Labem, Rabasova
2. místo: ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo
3. místo: ZŠ Na Šutce, Praha
4. místo: Městské gymnázium 
                   a ZŠ Jirkov
5. místo: ZŠ Šenov, Radniční nám.
6. místo: Gymnázium Aš, Hlavní
7. místo: ZŠ T.G. Masaryka, Bojkovice
8. místo: ZŠ Hrotovice, F. B. Zvěřiny
9. místo: ZŠ Most, Rozmarýnová
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VOLEJBALOVÉ REPUBLIKOVÉ FINÁLE
CHLAPCŮ UŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Devět družstev mladých volejbalistů se sešlo 9. a 10. listopadu
2022 ve Sportovní hale Městského gymnázia a Základní školy
Jirkov v rámci RF ve volejbalu chlapců v kategorii IV.

DO TOHO 1/2023



10

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY
1. místo: Městské gymnázium a ZŠ Jirkov
2. místo: ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím
3. místo: ZŠ Jihlava, Kollárova
4. místo: ZŠ Kroměříž, Oskol
5. místo: ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo
6. místo: ZŠ Liberec, Ještědská
7. místo: ZŠ Nový Jičín, Komenského
8. místo: ZŠ Praha 4, Donovalská
9. místo: ZŠ T.G. Masaryka, Rokycany
10. místo: ZŠ J.A. Komenského, Chodov

DÍVČÍ VOLEJBALOVÉ ZLATO ZŮSTALO         
 V JIRKOVĚ!

Jirkov a tamní sportovní hala patřila letos v listopadu volejbalu.
Po chlapeckém republikovém finále se zde ve dnech 15. a 16.
listopadu konalo i republikové finále ve volejbalu dívek,
konkrétně v kategorii IV. - zúčastnit se tak mohly žákyně 8. - 9.
tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

DO TOHO 1/2023
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Od květnové registrace přes červnové online hlasování až po
zářijové hlasování v prodejnách. Ze stovek přihlášených týmů
nejen z Asociace školních sportovních klubů, ale i z České obce
sokolské, jich 197 dosáhne na finanční odměnu. Tu pro ně
připravila společnost Penny Market a.s., která letos už podruhé
připravila soutěž Hýbeme se hezky česky.

TÉMĚŘ 200 ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH
KLUBŮ DOSÁHLO NA ODMĚNU V SOUTĚŽI  
 S PENNY MARKETEM

Během května měli vedoucí všech školních sportovních klubů možnost
zaregistrovat právě svůj ŠSK do soutěže Hýbeme se hezky česky. Registraci vyplnilo
320 našich školních sportovních klubů, které se tím dostaly rovnou do červnového
online hlasování. To letos probíhalo odlišným způsobem, oproti loňskému ročníku.

"Snahou a hlavním cílem AŠSK ČR je dlouhodobě podporovat sportování dětí        
 od těch nejmenších až po ty skoro dospělé, a proto jsme chtěli do soutěže Hýbeme
se hezky česky zařadit i motivující pohybový prvek. A to se nám podařilo! Kdokoliv
mohl během celého června zapisovat svému týmu uběhnuté kilometry, které se
sčítaly a které se při dosažení mety 10 000 kilometrů přeměnily na motivující
finanční prémii ve výši právě 10 000 Kč," vysvětlila obměnu pravidel pro letošní rok
prezidentka AŠSK ČR Mgr. Svatava Ságnerová.

DO TOHO 1/2023



První tři týmy z každého regionu, kterých bylo po celé ČR dohromady 154, se pak
během září "utkaly" v hlasování v prodejnách. Každý, kdo v prodejně Penny Marketu
nakoupil alespoň za 100 Kč, získal hlasovací lístek, který mohl vhodit do hlasovacího
boxu konkrétního týmu. Na konci září se následně vhozené lístky ze všech boxů
přepočítaly a každý z týmu získal za své umístění odpovídající odměnu.

A o co se vlastně soutěžilo?
1. místo - finanční odměna 15 000 Kč
2. a 3. místo - finanční odměna 5 000 Kč 
Všichni finalisté navíc získají balíček zdravých produktů vlastních značek PENNY.
 

Z celkem 197 finalistů pod hlavičkou AŠSK jich celkem 46 získalo ke standardní
odměně i 10 000 Kč navíc za sportování během červnového online hlasování.
Vyhrané finanční prostředky jsou určené na fungování jednotlivých školních
sportovních klubů, např. na nákup nových sportovních pomůcek.

A jak si vedly jednotlivé kraje?
Praha: finále se zúčastnilo 15 týmů, které si rozdělí 155 000 Kč
Středočeský kraj: finále se zúčastnilo 22 týmů, které si rozdělí 260 000 Kč
Jihočeský kraj: finále se zúčastnilo 16 týmů, které si rozdělí 230 000 Kč
Plzeňský kraj: finále se zúčastnilo 14 týmů, které si rozdělí 190 000 Kč
Karlovarský kraj: finále se zúčastnilo 10 týmů, které si rozdělí 100 000 Kč
Ústecký kraj: finále se zúčastnilo 21 týmů, které si rozdělí 265 000 Kč
Liberecký kraj: finále se zúčastnilo 11 týmů, které si rozdělí 145 000 Kč
Královehradecký kraj: finále se zúčastnilo 14 týmů, které si rozdělí 140 000 Kč
Pardubický kraj: finále se zúčastnilo 9 týmů, které si rozdělí 85 000 Kč
Kraj Vysočina: finále se zúčastnilo 12 týmů, které si rozdělí 150 000 Kč
Olomoucký kraj: finále se zúčastnilo 10 týmů, které si rozdělí 110 000 Kč
Moravskoslezský kraj: finále se zúčastnilo 20 týmů, které si rozdělí 220 000 Kč
Zlínský kraj: finále se zúčastnilo 9 týmů, které si rozdělí 55 000 Kč
Jihomoravský kraj: finále se zúčastnilo 14 týmů, které si rozdělí 170 000 Kč

Všem výhercům gratulujeme a přejeme jim, ať si s pomůckami nakoupenými
za získanou finanční odměnu užijí co nejvíce sportovní radosti a zážitků.

12
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Dívky v kategorii III. soutěžily ve 4 z těchto disciplín: běh na 60 metrů, skok vysoký
nebo daleký, hod míčkem, běh na 600 metrů. A v kategorii IV. ve 4 z těchto: běh na
60 metrů, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, běh na 800 metrů, vrh koulí.

Chlapci se v kategorii III. utkali každý ve 4 z těchto: běh na 60 metrů, skok vysoký
nebo daleký, hod míčkem, běh na 800 metrů. A v kategorii IV. ve 4 z těchto: běh na
60 metrů, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, běh na 1000 metrů, vrh koulí

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V ATLETICKÉM
ČTYŘBOJI OVLÁDLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Druhá říjnová středa patřila v Opavě desítkám dívek a chlapců,
kteří se sešli v rámci republikového finále v atletickém čtyřboji
kategorií III a IV. Nádherné počasí ještě umocnilo krásné
sportovní zážitky a příjemný pocit ze společného sportování.

Chlapci III. kategorie
1. místo - ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777
2. místo - ZŠ Opava, Englišova
3. místo - ZŠ Břeclav, Slovácká
4. místo - ZŠ E.Krásnohorské, Frýdek-Místek
5. místo - ZŠ a MŠ Domažlice, B.Staška 232
6. místo - ZŠ Opava, Kylešovice
7. místo - ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová
8. místo - ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického
9. místo - ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec
10. místo - ZŠ Opava, Englišova B

Chlapci IV. kategorie
1. místo - ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777
2. místo - ZŠ Jilemnice, Komenského 288
3. místo - ZŠ Opava, Kylešovice
4. místo - ZŠ Plzeň, 25.
5. místo - ZŠ Olomouc, Heyrovského 33
6. místo - ZŠ Slatiňany
7. místo - ZŠ Opava, Englišova
8. místo - ZŠ Ostrava, Klegova
9. místo - ZŠ Opava, Englišova B
10. místo - ZŠ Neplachovice
11. místo - ZŠ Moravské Budějovice, T.G.M.
12. místo - ZŠ Kuřim, Jungmannova

Dívky III. kategorie
1. místo - ZŠ Zlín, Emila Zátopka
2. místo - ZŠ Olomouc, Heyrovského 33
3. místo - ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického
4. místo - Gymnázium Dobruška
5. místo - ZŠ Porubská, Ostrava
6. místo - ZŠ Břeclav, Slovácká
7. místo - ZŠ Opava, Englišova
8. místo - ZŠ Hlučín, Rovniny
9. místo - ZŠ Turnov, Skálova
10. místo - ZŠ Horšovský Týn
11. místo - ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova
12. místo - ZŠ Opava, Englišova B
13. místo - ZŠ Opava, Kylešovice

Dívky IV. kategorie
1. místo - Gymnázium Klatovy
2. místo - ZŠ Chrudim, U Stadionu
3. místo - ZŠ Opava, Englišova
4. místo - ZŠ Kroměříž, Mánesova 3861
5. místo - ZŠ Ostrava-Poruba, Bulharská
6. místo - ZŠ Mor. Budějovice, Havlíčkova
7. místo - ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1
8. místo - ZŠ Jilemnice, Komenského 288
9. místo - ZŠ Opava, Englišova B
10. místo - ZŠ Olomouc, Nemilany
11. místo - Gymnázium Třinec
12. místo - ZŠ Kobeřice
13. místo - ZŠ Neplachovice
14. místo - ZŠ Opava, Kylešovice
15. místo - ZŠ Opava, E.Beneše

DO TOHO 1/2023
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU
UŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Poslední říjnové úterý patřilo v areálu u Pilské nádrže ve Žďáru
nad Sázavou stovkám malých sportovců, kteří se v podzimních
kulisách utkali v republikovém finále v přespolním běhu
kategorií III., IV. a V.

Dívky se v kategorii III. i IV. rozběhly do závodu o délce 1,5 km, v kategorii V. je pak
čekala trasa o délce 3 km. Chlapci z nejnižší kategorie III. proběhli trasu o délce 2
km, v kategorii IV. o délce 3 km a nejstarší kategorie se vydala na trasu o celkové
délce 5 km.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Dívky III. kategorie
1. místo: ZŠ Vrchlabí, Náměstí Míru
2. místo: Gymnázium Žďár nad Sázavou
3. místo: Sportovní gymnázium Plzeň

Dívky IV. kategorie
1. místo: ZŠ Arabesova Jablonec nad Nisou
2. místo: ZŠ Praha 3, Jeseniova
3. místo: ZŠ Englišova Opava

Dívky V. kategorie
1. místo: Gymnázium F. X. Šaldy Liberec
2. místo: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám. 
3. místo: Gymnázium Šumperk

Chlapci III. kategorie
1. místo: ZŠ Heyrovského, Olomouc
2. místo: 33. ZŠ Plzeň
3. místo: ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní

Chlapci IV. kategorie
1. místo: ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického
2. místo: ZŠ Šumperk, Sluneční
3. místo: ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní

Chlapci V. kategorie
1. místo: Gymnázium Dr. A. Randy Jablonec n. Nisou
2. místo: Gymnázium Blansko
3. místo: SPŠ, OA a JŠ, p.o. Frýdek-Místek

Kompletní výsledky najdete na webu Active Žďár nad Sázavou.

Autor fotografií: Active Žďár nad Sázavou
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Finále kategorie "A"
ZŠ a MŠ 17. listopadu, Ml. Boleslav - ZŠ Březové Hory, Příbram (1:8)
V kategorii žáků 1. - 3. třídy si došli pro zlaté medaile hráči ZŠ Březové Hory z
Příbrami, kteří ve finále vyškolili své soupeře z Mladé Boleslavi, které porazili
rozdílem sedmi branek. Jako první se v páté minutě utkání prosadil kapitán
příbramských - Tomáš Severa, který dvě minuty na to přidal druhou trefu. Doslova lví
podíl na úspěchu měl nejen ve finále, ale během celého turnaje mladý útočník
příbramské základky s číslem 10 - Valéry Koffi. Ten se totiž ve finále trefil hned
šestkrát.

Finále kategorie "B"
ZŠ J. Šoupala, Ostrava - ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště (1:5)
V kategorii starších ovládli po tvrdé finálové bitvě žáci ze ZŠ Sportovní v Uherském
Hradišti, kteří se postavili svým rivalům z ostravské Základní školy J. Šoupala. Skóre
otevřel v 6. minutě utkání sám kapitán a nejlepší střelec žáků z Uherského Hradiště
Matěj Vojáček po krásně zahraném rohovém kopu. A co víc? Stejný hráč předvedl
naprostou parádu o tři minuty později a přidal další branku. O poločase tak byli blíže
titulu šampionů fotbalisté ZŠ Sportovní. Do 2. půle naskočil jejich soupeř v mnohem
větším tempu a dokázal se také trefit. Hned ve 14. minutě se hlavou prosadil svou

Je to tak. Svátek fotbalu v Teplicích je u konce a nejlepší týmy z
obou kategorií zvedly nad hlavu tu nejcennější trofej - pohár
pro vítěze McDonald’s Cupu! A kdo že to nakonec zvítězil?

TO JSOU ONI, VÍTĚZOVÉ 23. ROČNÍKU
MCDONALD´S CUPU!

osmou brankou na turnaji Daniel Dunaj
a posunul skóre na 1:2. Utkání plné
tvrdých osobních soubojů si ale dokázali
mladíci z Uherského Hradiště pohlídat,
když v 18. minutě elegantně obalamutil
brankáře Šimon Vrána a konci utkání
završil hattrick Vojáček. Když se podruhé
trefil ostravský Vrána, už zněl hvizd
rozhodčího a mladí Moravané mohli
začít slavit titul!
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Zlatá kopačka
V kategorii "A" si pro zlatou kopačku došel mladý střelec šampionů z Příbrami -
Valéry Koffi, který měl již před finále na svém kontě 17 přesných zásahů. A když ve
finále skolil soupeře šesti trefami, na jeho gólovém účtu svítilo číslo 23, které mu
zajistilo titul nejlepšího střelce Svátku fotbalu.

Mezi staršími střelci kraloval taktéž hráč celkových vítězů. S kapitánskou páskou na
paži dovedl svůj tým k poháru pro vítěze McDonald’s Cupu Matěj Vojáček - kapitán
týmu z Uherského Hradiště, který si do celkových statistik vstřelených gólů zapsal
číslo 14.

Nejrychlejší branky
Nejrychlejší branku celého Svátku fotbalu vstřelil Kryštof Zuzek ze ZŠ Botičská, který
dokázal rozvlnit síť soupeře již 7 vteřin po úvodním hvizdu zápasu!
V kategorii "B" se nejrychleji trefil Robert Bělka z liberecké ZŠ Doctrina. Ten se mohl
radovat po 19 sekundách utkání.

Celkové pořadí:

16

Kategorie "A" (1. - 3. ročník)
1. místo: ZŠ Březové Hory, Příbram
2. místo: ZŠ a MŠ 17. listopadu, Mladá Boleslav
3. místo: ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
4. místo: ZŠ Mikulova, Praha
5. místo: ZŠ E. Lukášové a Klegova, Ostrava
6. místo: ZŠ Pionýrů, Sokolov
7. místo: ZŠ Seifertova, Jihlava
8. místo: ZŠ Jižní předměstí, Rokycany
9. místo: ZŠ U Stadionu, Chrudim
10. místo: ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek
11. místo: ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové
12. místo: CZŠ Školní, Veselí nad Moravou
13. místo: FZŠ Hálkova, Olomouc
14. místo: ZŠ Jungmannova, Roudnice n. Labem
15. místo: ZŠ Doctrina, Liberec
16. místo: ZŠ Edisonova, Teplice

Kategorie "B" (4. - 5. ročník)
1. místo: ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
2. místo: ZŠ J. Šoupala, Ostrava
3. místo: ZŠ Sever, Hradec Králové
4. místo: ZŠ Botičská, Praha
5. místo: ZŠ Ohrazenice, Pardubice
6. místo: ZŠ E. Rošického, Jihlava
7. místo: ZŠ Jungmannova, Kuřim
8. místo: 33. ZŠ, Plzeň
9. místo: ZŠ Heyrovského, Olomouc
10. místo: ZŠ Zborovská, Tábor
11. místo: ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou
12. místo: ZŠ J. Arbesa, Most
13. místo: ZŠ Pionýrů, Sokolov
14. místo: ZŠ M. Plesingera Neratovice
15. místo: ZŠ Edisonova, Teplice
16. místo: ZŠ Pod Školou, Černošice

Zdroj textu a fotek: oficiální web www.mcdonaldscup.cz 
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16 STŘEDOŠKOLSKÝCH TÝMŮ SE UTKALO V
REPUBLIKOVÉM FINÁLE VE FOTBALU

Městský stadion v Kuřimi, ASK Lipůvka a Sportovní klub
Moravské Knínice - na těchto místech se 24. a 25. října utkali v
kopané středních škol týmy z celého Česka. Ze všech soutěžních
týmů se na první místo probojovali chlapci ze SŠ Liberec.

V každé ze 4 skupin se spolu utkaly všechny 4 celky. Týmy z 1. a 2. místa následně
postoupily do čtvrtfinále a celky, které skončily na 3. a 4. místě, čekaly zápasy v rámci
play-off. V napínavých utkáních nebyla nouze o skvělé sportovní výkony ani branky,
které padaly do sítě jedna za druhou. V úterý se rozhodlo o umístění na předních
příčkách, kdy hoši z OA Opava porazili tým SPŠ Pardubice poměrem 6:0 a získali tak
3. místo. O dvě nejvyšší příčky se utkaly týmy SŠ Liberec a OA Praha a na nejcennější
kov po výsledku 4:1 dosáhli liberečtí hráči.

Kompletní výsledky:
1. místo: SŠ Liberec
2. místo: OA Praha
3. místo: OA Opava
4. místo: SPŠ Pardubice
5. místo: OA Jihlava
6. místo: Gymnázium Znojmo
7.-8. místo: Gymnázium Kpt. Jaroše
7.-8. místo: SPŠ Příbram

9. místo: OA a JŠ Přerov
10. místo: SPŠ Zlín
11 místo: OA a VOŠ Brno
12. místo: Gymnázium Vídeňská
13. místo: Gymnázium Křenová
14. místo: Gymnázium Tišnov
15. místo: OA a JŠ Písek
16. místo: SOŠ a SOU Kuřim

DO TOHO 1/2023
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Výsledky chlapci:
1. místo: Jan Bařinka (ZŠ 28. října Turnov) - 2049 bodů
2. místo: Daniel Rada (ZŠ V. Čáslavské Praha) - 1812 bodů
3. místo: Ondřej Zahaluk (ZŠ Jablunkov) - 1794 bodů

ZLATO Z ATLETICKÉHO TROJBOJE
PUTOVALO DO ŽELEZNÉHO BRODU

První z letošních republikových finále patřilo atletickému
trojboji - 21. září se v Turnově sešlo více jak 120 žáků z 31 škol,
kteří změřili své síly ve 3 individuálních sportovních
disciplínách a smíšené štafetě na 60 metrů.

Výsledky dívky:
1. místo: Tereza Havránková (ZŠ Cheb) - 2015 bodů
2. místo: Jolana Bebarová (ZŠ Vyškov) - 1788 bodů
3. místo: Petra Kučerová (ZŠ Jablonec nad Jizerou) - 1716 bodů

Výsledky štafety 4x60 metrů:
1.-2. místo: ZŠ Jablonec nad Jizerou - 386 bodů
1.-2. místo: ZŠ MPB Neratovice - 386 bodů
3. místo: ZŠ Jablunkov - 377 bodů

Výsledky škol:
1. místo: ZŠ Železný Brod, Pelechov - 6530 bodů
2. místo: ZŠ Cheb - 6258 bodů
3. místo: ZŠ Opava, Englišova - 6227 bodů

DO TOHO 1/2023
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LETOŠNÍ RF V MINIFOTBALU OVLÁDLI
CHLAPCI ZE ZŠ MÁJ I - ČESKÉ BUDĚJOVICE

V pondělí 24. a v úterý 25. října 2022 se to ve fotbalovém areálu
Mlýnská v Blansku hemžilo mladými fotbalisty z celé České
republiky. Školní sportovní klub při ZŠ TGM Blansko tam totiž
pořádal republikové finále v minifotbalu chlapců v kategorii IV.

Hrálo se ve 4 skupinách po 4 týmech, kdy první dva týmy ze skupiny postoupily do
bojů o 1.-8. místo, a třetí a čtvrtý tým ze skupiny postoupil do bojů o 9.-16. místo.
Souboje o umístění se hrají vyřazovacím způsobem (play-off). Vítězem skupiny A se
stala ZŠ E. Rošického z Jihlavy s 9 body a ze druhého místa postoupila ZŠ Máj I z
Českých Budějovic. Skupinu B ovládli s 9 body chlapci ze ZŠ Sever v Hradci Králové
a do bojů o finále je následovali chlapci ze ZŠ Edvarda Valenty z Prostějova. Skupinu
C ovládli fotbalisté ze ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti a do bojů o další umístění s
nimi postoupili i sportovci ze ZŠ Edisonova v Teplicích. A ve skupině D z 1. místo
postoupil tým ZŠ Vladislava Vančury ze Zbraslavi a ze 2. místa chlapci ze ZŠ Příbram
- Březové Hory.

Druhý fotbalový den pak patřil zápasům, ve kterých se chlapci utkali o konečné
umístění. V napjaté atmosféře nakonec chlapci ze ZŠ Příbram - Březové Hory
podlehli fotbalistům z Českých Budějovic a s výsledkem 0:1 skončili na druhém
místě. Bronzová příčka patřila týmu ZŠ Vladislava Vančury ze Zbraslavi a 4. místo si
odvezli chlapci ze ZŠ Edvarda Valenty z Prostějova.

DO TOHO 1/2023
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Dvoudenní fotbalové klání doplnil i atraktivní doprovodný program, ve kterém
nechybělo vystoupení Vaška Koláře, několikanásobného mistra světa, Evropy a ČR v
biketrialu. Speciálním hostem turnaje byl Karel Jarůšek, český fotbalový funkcionář,
bývalý vrcholový fotbalista a bývalý předseda představenstva FC Zbrojovka Brno.
Ceny vítězům a zúčastněným předal Ondřej Paděra, který reprezentuje Českou
republiku v malém fotbalu. S výběrem České republiky získal titul mistra Evropy i
mistra světa.

Kompletní výsledky:
1. místo: ZŠ Máj I, České Budějovice
2. místo: ZŠ Příbram - Březové Hory
3. místo: ZŠ Vladislava Vančury, Zbraslav
4. místo: ZŠ Edvarda Valenty, Prostějov
5. místo: ZŠ E. Rošického, Jihlava
6. místo: ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
7. místo: ZŠ Sever, Hradec Králové
8. místo: ZŠ Edisonova, Teplice
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Na dalších pozicích se umístily týmy ze ZŠ Mládeže ze Znojma, ZŠ Jablonec nad
Nisou - Mšeno, ZŠ Letovice, ZŠ TGM Blansko, ZŠ Dobřany, ZŠ Adamov a postupující
týmy ze Středočeského a Karlovarského kraje.

Více o republikovém finále najdete na stránkách akce.
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https://www.mcrzs.cz/
https://www.mcrzs.cz/


21

STŘEDOŠKOLSKÉ DÍVČÍ VOLEJBALOVÉ
ZLATO PUTUJE DO OLOMOUCE

Ve dnech 11.-12. října se v Jablonci nad Nisou konalo
republikové finále v dívčím volejbale středních škol. Letošní
finále proběhlo za účasti 16 družstev a pořádalo ho Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická Liberec.

Po slavnostním zahájení, kdy všechny přítomné přivítal ředitel soutěže a člen VV
AŠSK ČR Mgr. Leoš Bím, propukly souboje ve skupinách. Děvčata předváděla
opravdu hodnotné výkony a bylo vidět, že se probojovala na republikové finále
právem.

Druhý den následovaly souboje o umístění, které vyvrcholily napínavým soubojem
o medaile. V utkání o 3. místo bylo šťastnější Gymnázium Žatec, které porazilo 2:1
Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou. Velmi vyrovnané bylo také finále, ve
kterém se hrál opravdu špičkový volejbal a po výhře 2:1 se radovaly hráčky Gymnázia
Olomouc-Hejčín. Druhé místo obsadila děvčata z Gymnázia Havlíčkův Brod. Turnaj
proběhl bez komplikací, všichni účastníci republikového finále si pochvalovali
organizaci turnaje i zázemí Městské sportovní haly v Jablonci nad Nisou.

Kompletní výsledky:
1. místo: Gymnázium Olomouc - Hejčín
2. místo: Gymnázium Havlíčkův Brod
3. místo: Gymnázium Žatec
4. místo: Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou
5. místo: Gymnázium Praha 9, Litoměřická 
6. místo: Gymnázium Příbram
7. místo: Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek 
8. místo: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
9.-10. místo: Gymnázium, OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 
a Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové
11.-12. místo: Gymnázium a SOŠPg Liberec a Obchodní akademie 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec
13.-14. místo: Gymnázium J. Vrchlického Klatovy a Gymnázium Český Krumlov
15.-16. místo: Gymnázium F. X. Šaldy Liberec a Gymnázium Česká Lípa

DO TOHO 1/2023
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V JABLONCI NAD NISOU SE RADOVALI
VOLEJBALOVÍ BORCI ZE ZNOJMA

Po třech týdnech se stal Jablonec nad Nisou opět dějištěm
republikového finále ve volejbale středních škol, tentokrát v
kategorii chlapců. Ve dnech 1.-2. listopadu zde sváděli boje
chlapci z 12 škol z celé republiky.

Po slavnostním zahájení, kdy všechny přítomné přivítal ředitel soutěže a člen VV
AŠSK ČR Mgr. Leoš Bím, propukly souboje ve skupinách. Poté následovalo play-off, v
němž už si nemohly týmy dovolit zaváhat. Po napínavých zápasech dospěl turnaj až
k bojům o medaile. Souboj o 3. místo proti sobě svedly týmy Gymnázia Svitavy a SPŠ
Frýdek-Místek. Po dramatické bitvě se radovali hráči ze Svitav.

Ve finále proti sobě stanuly týmy Gymnázium Znojmo a SPŠSE Liberec. Borci ze
Znojma na hřišti dominovali, celým turnajem prošli bez ztráty setu a zaslouženě si
pověsili na krk zlaté medaile.

Poděkování patří také spolupořadatelské škole - Gymnáziu a Střední odborné škole
pedagogické Liberec - za bezproblémový průběh turnaje.

Kompletní výsledky:
1. místo: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
2. místo: SPŠSE a VOŠ Liberec
3. místo: Gymnázium Svitavy
4. místo: SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek
5. místo: Gymnázium Cihelní Frýdek-Místek
6. místo: SPŠ a VOŠ Příbram

7. místo: Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí
8. místo: Gymnázium a SOŠPg Liberec
9 místo: Lepařovo gymnázium Jičín 
10. místo: Gymnázium Praha 6, Nad Alejí
11. místo: Gymnázium F. X. Šaldy Liberec
12. místo: Gymnázium Žďár nad Sázavou

DO TOHO 1/2023



Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 9 týmů z různých krajů naší republiky. První den
se odehrála utkání ve 3 základních skupinách, kdy v rámci skupiny hrál každý s
každým a utkání druhých a třetích týmů ze skupiny. Druhý den se hrály vyřazovací
zápasy play-off a utkání o celkové umístění na turnaji.

Už první den bylo v lounské hale k vidění několik vyrovnaných utkání. Příkladem
může být zápas Brna a Karlových Varů, kde se rozhodovalo až v samotném závěru.
Po prvním dni tak bez prohry zůstaly týmy Frýdku-Místku, Brna a Brandýsa nad
Labem, které tak byly hlavními aspiranty na republikové finále. Druhý den byl o
poznání vyrovnanější, ale velká překvapení nepřinesl. A tak ve finále proti sobě
nastoupily družstva Frýdku-Místku a Brandýsu nad Labem. Frýdek-Místek několika
velmi povedenými akcemi zakončenými úspěšnou střelou ze střední vzdálenosti a
rychlým přechodem do útoku nadchl fanoušky v lounské hale a zaslouženě si z
Loun odváží zlaté medaile.

Celá akce proběhla pod záštitou AŠSK ČR z.s., MŠMT, Basketbalové akademie
Louny a České basketbalové federace. Generálním partnerem je Sportisimo s.r.o.

Kompletní výsledky:
1. místo: Základní škola P. Bezruče Frýdek-Místek
2. místo: Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem
3. místo: Základní škola Sadská
4. místo: Gymnázium Matyáše Lercha Brno
5. místo: ZŠ a MŠ Praha 5- Košíře, Weberova 
6. místo: Základní škola Konečná Karlovy Vary
7. místo: Základní škola Slovanka Česká Lípa 
8. místo: Základní škola Šafaříkova Valašské Meziříčí
9. místo: ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí Hradec Králové
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DÍVČÍ BASKETBALOVÉ ZLATO PUTOVALO
AŽ DO FRÝDKU-MÍSTKU

Ve dnech 22. až 23. listopadu 2022 se v Městské sportovní hale
Louny uskutečnilo republikové finále v basketbale určené pro
IV. kategorii dívek základních škol (žákyně 8. a 9. ročníků).

Kompletní fotogalerii z republikového finále najdete zde.

Autor článku a fotek: Jakub Wiedner
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Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 12 týmů z různých krajů naší republiky. První den
se odehrála utkání ve 4 základních skupinách, kdy v rámci skupiny hrál každý s
každým, a předkolo play-off. Druhý den se hrály vyřazovací zápasy play-off o celkové
umístění na turnaji.

Vyrovnané zápasy ve skupinách nasvědčovaly dramatům v následujícím dni.
Příkladem může být remízový zápas domácího Chomutova a Valašského Meziříčí
anebo vyrovnaná skupina C, kde rozhodoval rozdíl ve skóre vzájemných zápasů. Na
konci prvního dne tak bez porážky byly jen školy Brna, Prahy a Poděbrad, které se
tak po prvním dni staly favority na titul vítěze republikového finále. Ve vyřazovací fázi
turnaje druhého dne už rozhodoval každý bod a výsledky byly velmi těsné. Bylo k
vidění i mnoho povedených akcí a několik proměněných dalekonosných střel.

Ve čtvrtfinálových bojích už šlo o všechno. Milým překvapením turnaje bylo domácí
družstvo ESOZU, které překvapivě v prodloužení porazilo Poděbrady, ale po
vysilujícím zápase už nemělo síly na poražení Prahy ve finále. A tak si žačky
Gymnázia Praha, Přípotoční odvážejí z Chomutova zasloužené republikové
prvenství.

Akce proběhla pod záštitou AŠSK ČR z.s., MŠMT, Basketbalového klubu Chomutov a
České basketbalové federace. Generálním partnerem je Sportisimo s.r.o.

Kompletní výsledky
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DÍVČÍ TÝM PRAŽSKÉHO GYMNÁZIA SE TĚŠÍ
Z BASKETBALOVÉHO TITULU!

Ve dnech 22. a 23. listopadu se v Městské sportovní hale
prvoligového týmu Chomutova uskutečnilo basketbalové
republikové finále V. kategorie - dívky středních škol.

1. místo: Gymnázium Praha, Přípotoční
2. místo: SZŠ ESOZ Chomutov
3. místo: Hotelová škola Poděbrady
4. místo: Gymnázium Český Brod
5. místo: Gymnázium Chomutov
6. místo: Gymnázium Ostrava- Hrabůvka

7. místo: Střední zdravotnická škola Brno
8. místo: OA a VOŠ Valašské Meziříčí
9. místo: Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary
10. místo: Střední průmyslová škola Plzeň
11. místo: Střední zdravotnická škola Písek
12. místo: Gymnázium Havířov-Město

Autor článku a fotek: Jakub Wiedner
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Ve dvoudenním klání se střetlo 14 týmů - první den patřil utkáním ve 2 základních
skupinách, kdy v rámci skupiny hrál každý tým s každým. Druhý den se sehrály
zápasy o rozřazení do finálových skupin. Po sérii velmi napínavých soubojů se na
bednu vítězů postavili ti nejlepší - na 3. místě se umístilo družstvo ze Základní školy
Bohumila Hrabala z Prahy, stříbrné medaile si ukořistili žáci ze Základní školy Slovan
v Kroměříži a 1. místo bez ztráty jediného bodu vybojoval tým ze Základní školy
Benešov. Hostující základní škola Dobiášova obsadila hezké 10. místo.

Celá akce proběhla pod záštitou AŠSK ČR z.s., MŠMT a ZŠ Liberec, Dobiášova.
Generálním partnerem bylo Sportisimo s.r.o.

Kompletní výsledky:
1. místo: ZŠ Benešov, Jiráskova
2. místo: ZŠ Slovan Kroměříž
3. místo: ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8
4. místo: 3. ZŠ Slaný
5. místo: ZŠ Vysoké Mýto, Javornického
6. místo: ZŠ TGM Fulnek
7. místo: ZŠ Brána jazyků s RVM
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE VYBÍJENÉ POD
JEŠTĚDEM OVLÁDLI ŽÁCI Z BENEŠOVA

Ve dnech 15. - 16. listopadu 2022 se v prostorách základní školy
Dobiášova v Liberci konalo republikové finále ve vybíjené
určené pro II. kategorii (žáci 4. a 5. ročníků).

Kompletní fotogalerii z republikového finále najdete zde.

8. místo: ZŠ a MŠ Votice
9. místo: ZŠ Nová Paka
10. místo: ZŠ Dobiášova, Liberec
11. místo: ZŠ Železný Brod, Školní
12. místo: ZŠ Lesní, Liberec
13. místo: ZŠ Velvary
14. místo: ZŠ Švermova, Liberec

Autor článku a fotek: Tomáš Jirutka
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