Páteční dopoledne 30. září patřilo okrskovému kolu v přespolním běhu. Tato soutěž s dlouholetou
tradicí se uskutečňuje v mohelnickém městském parku. Závodu se účastní žáci a žákyně jak základních,
tak i středních škol. Na této akci nemohli chybět ani vybraní zástupci naší školy.
Základní školy závodily v kategoriích ml. dívky/hoši (6. a 7. třída) a kategoriích st. dívky/hoši
(8. a 9. třída). Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích.
V letošním roce jsme se zde potkali ve skromnějším počtu oproti minulým ročníkům i přesto, že
počasí závodům přálo. Nicméně se na startu sešli odhodlaní závodníci, kteří byli připraveni podat co
nejlepší výkon a zajistit svému družstvu postup do okresního finále. Délka trati byla u mladších dívek,
starších dívek a mladších hochů stejná tj. 2000m, u st. hochů 3000m. Do bojů o postup do okresního
finále (OF) se kromě naší školy zapojila družstva ze ZŠ Mlýnské Mohelnice a ZŠ Úsova. ZŠ Vodní
Mohelnice a ZŠ Loštic se nakonec závodů nezúčastnily i přesto, že byly původně přihlášeny.
Závodu se účastní vždy pouze jedno družstvo z každé školy v dané kategorii. Družstva mohou
obsahovat max. šest závodníků. Pořadí čtyř nejlépe umístěných závodníků se sčítá. Družstvo s nejnižším
součtem se stává vítězem v dané kategorii. V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje o pořadí lépe
umístěný čtvrtý člen družstva. Do okresního finále pak postupovala družstva z 1. a 2. místa.

Složení družstev
Ml. dívky: Linhartová Kateřina, Maitnerová Veronika, Rališová Tereza, Horáková Barbora,
Salajková Eliška, Krmelová Anna
St. dívky: Grygarová Sabina, Kolková Barbora, Kutalová Lucie, Kochwasserová Tereza
Ml. hoši: Hampl Václav, Linhart Maxmilián, Nečas Matouš, Žižka Tadeáš, Naňák Martin
St. hoši: Hampl Vojtěch, Kunert Dominik, Horníček Ondřej, Kutal David

I přes menší počet závodníků se v nelehké konkurenci podařilo postoupit do OF pouze našim
mladším dívkám a to z prvního místa. Družstvo st. děvčat a mladších hochů skončilo na třetím místě.
Starší hoši obsadili sice druhé místo, ale protože v této kategorii soupeřili pouze s družstvem
z Mohelnice, tak do OF postupoval pouze vítěz.

Složení družstva v okresním finále

Ml. dívky: Linhartová Kateřina, Maitnerová Veronika, Horáková Barbora, Kutalová Lucie,
Salajková Eliška, Kutalová Eva,
V tomto okresním finále, kde byla konkurence opravdu vysoká, se na startu sešlo celkem deset
družstev z celého okresu. Z této soutěže dále postupovalo pouze vítězné družstvo do krajského finále
v Jeseníku. Naše děvčata zde podala za chladného dopoledne skvělé výkony a vybojovala báječné třetí
místo.

Více fotografií z obou soutěží naleznete ve FOTOGALERII.

Všem žákyním a žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Jan Hampl

