Ve čtvrtek 21. 3. a v pátek 22. 3. 2019 se na Vyšší a Střední policejní škole MV v Holešově konalo republikové
finále ve šplhu. Pro marodku chlapců, bohužel, letošní ročník jen s družstvem děvčat.

slavnostní zahájení a nástup

zleva: Radka, Hanka, Barča a Eliška

Čtvrteční soutěžní den „ukázal“, jak na tom naše reprezentantky budou v porovnání s ostatními týmy. Soutěžilo
se celkem v pěti kolech, které byly rozděleny na dva pokusy ve čtvrtek a tři pokusy v pátek. Závěrečné „součty“
se rozpočítávaly podle dvou nejlepších časů tří závodnic družstva. Ve čtvrtek jsme odcházeli z tělocvičny
s osmým místem z devíti týmů. Soutěž měla letos vynikající úroveň, již ve čtvrtek zašplhalo 8 děvčat pod 3,00 s.
V GPB týmu se dařilo Radce a Elišce, které zašplhaly své „osobáky“ 4,05 s a 3,43 s. Hanka s Barčou byly na svých
standartních časech. Těšili jsme se na páteční pokusy, které obvykle bývají rychlejší.
Po výborné večeři jsme podnikli procházku po Holešově a večer jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně
Republika.
Pátek začal brzkým vstáváním o půl sedmé, přesunem na snídani a pak zpět „hurá“ do tělocvičny na zbývající
pokusy. A opravdu, pátek byl rychlejší. V kategorii děvčat jsme viděli čas 2,57 s a u chlapců, kteří šplhali ze sedu na
laně čas 3,64 s. Eliška opět „osobák“ - tentokrát za čas 3,35 s ! zbývající členky týmu standart, proto v konečném
hodnocení 9. místo.
Závěr? Čas 22,86 s za GPB team. Vítěz - gymnázium Kroměříž, 16,95 s (průměr na závodníka 2,82 s !!!) Rozdíl
velký, ale děvčata bojovala a pokud bude chuť a čas na trénink, tak příští rok máme šanci. Pořád máme na
kategorii V., (starší děvčata, u nás 3. - 6. ročník) mladé družstvo.
GPB team: Eliška Kopcová ze 4.C, Barča Šidelková ze 4.A a Hanka a Radka Ličkovy z 5.A

start .…. akce Eliška s Hankou

…. a Radka s Barčou

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Za předmětovou komisi TV, Daniel Svoboda

pod čarou

… nové pravidlo „pomoci“, tentokrát jde o pravidlo „6P“ …… plácnout přes prdel pro pocit podpory …

