
Krajské kolo ve šplhu
základních a středních
škol zná své vítěze

Již 7. ročník krajského kola ve
šplhu základních a středních
škol Královéhradeckého kra-
je se konal 4. března. Velkou
cenu Trutnova ve šplhu od pr-
vopočátku pořádají pedago-
gové ze Školního sportovního
klubu Sprint při Střední prů-
myslové škole.

Do závodu se prezentovalo
13 družstev. O tituly kraj-
ských přeborníků přijelo bo-
jovat na pět desítek dívek a
chlapců. Chlapci základních
škol kategorie IV. soutěžili ve
šplhu na laně do výše 4,5 m bez
přírazu nohou, start ze stoje.
Dívky ZŠ kategorie IV. závo-
dily ve šplhu na tyči do výše 4,5
m s přírazem nohou, start ze
stoje. Na chlapce středních
škol kategorie V. čekal šplh na
laně do výše 4,5 m bez přírazu
nohou, start ze sedu. Pro dív-
ky SŠ byl připraven šplh na ty-
či opět do výše 4,5 m s příra-
zem nohou, start ze stoje.

Pro všechny sportovce byla
připravena čtyři soutěžní ko-
la. Do soutěže družstev se sčí-
taly součty dvou nejlepších
časů tří nejrychlejších závod-
níků. Celé klání zahájilo ener-
gické vystoupení dívčí roke-
nrolové formace z Freedom
Clubu Trutnov.

Jednotlivci i družstva bojo-
vali o tituly krajských pře-
borníků, poháry, medaile a
věcné ceny. Vítězná družstva
chlapců a dívek SŠ kategorie
V. si zajistila postup na finále
Poháru AŠSK ČR, které se bu-
de konat 26. až 27. března ve
Frýdku Místku. S posledním
šplhajícím dorazila i Red Bull
hlídka, která doplnila všem
závodníkům energii.

Akce byla financovaná z
Programu podpory regionál-
ních soutěží pro děti a mládež
v Královéhradeckém kraji pro
rok 2015.

Tituly krajských přeborníků
vybojovala družstva:

kategorie IV. dívky: ZŠ Ber-
nartice

kategorie IV. chlapci: ZŠ
Náchodská

kategorie V. dívky: VOŠZ a
SZŠ Trutnov

kategorie V. chlapci: SPŠ
Trutnov

Tituly krajských přeborníků
vybojovali jednotlivci:

kategorie IV. dívky: Berčí-
ková Marie, ZŠ Bernartice

kategorie IV. chlapci: Ber-
čík Lukáš, ZŠ Bernartice

kategorie V. dívky: Cha-
loupková Kája, VOŠZ a SZŠ
Trutnov

kategorie V. chlapci: Sou-
ček Marek, SPŠ Trutnov

Text: Petr Karajanis Petr, Fo-
to: Tomáš Jón
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