SG Plzeň vítězem Poháru sportovních gymnázií v atletice
Velkou radostí skončilo letošní zápolení sportovních gymnázií, které se konalo 10. 1. 2017
v pražské hale na Strahově. Poprvé v historii halového klání se naše gymnázium stalo vítězem
společné kategorie dívek a chlapců, a to v konkurenci dvanácti týmů. Stejně jako v minulých
letech výrazněji do bodového součtu přispěla děvčata, díky zisku 79 bodů nenašly
přemožitelky ve své kategorii. Druhé místo patřilo týmu z Pardubic a třetí příčku obsadily
Brňanky. Chlapci zakončili soutěž na třetím místě. V průběhu závodu byla k vidění řada
mimořádných výkonů, což svědčí o kvalitě této soutěže.
Nejlépe bodující závodnicí byla Denisa Majerová se ziskem 20 bodů díky vítězství ve skoku
vysokém a třetímu místu v běhu na 60 m překážek. Velmi se dařilo nejmladším členkám
výpravy, Lindě Suché 17 bodů (dálka, výška, štafeta) a Lindě Hettlerové 16 bodů (60 m, 300
m), které shodně získaly dvě třetí místa. V mužské kategorii zazářil Honza Peták, když po
druhém místě na 300 m přidal ještě 7. místo na poloviční trati.
Obrovské díky za reprezentaci školy i bojovnost na sportovišti však patří všem členům týmu!
Závěrem ještě jedno veliké poděkování mířící na ÚMO 3 Plzeň, který naší škole finančně
přispěl na zajištění dopravy na tuto soutěž!
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m Denisa Majerová skok vysoký 176 cm
m Dominik Sládek vrh koulí 6kg 15,01 m osobní rekord
m Tereza Jonášová 150 m
18,79 s
m Kristýna Adlerová 60 m
7,75 s OR
m Jan Peták
300 m
35,95 s OR
m štafeta 8x200 m (Adlerová, Suchá, Majerová, Lokajíčková, Peták, Krůta, Fikrle,
Křížek)
m Linda Suchá
skok vysoký 167 cm
m Linda Suchá
skok daleký
551 cm
m Linda Hettlerová 60 m
7,90 s
m Linda Hettlerová 300 m
41,75 s
m Denisa Majerová 60 m př.
9,16 s
m Lukáš Krýsl
1500 m
4:16,64 OR
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