REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV 2016
Ve dnech 9.– 11. 9. 2016 proběhlo v Brně 7.
republikové finále Odznaku všestrannosti
olympijských
vítězů.
Přímým
postupem
z krajského kola se na finále probojovala Eliška
Rozborová ze 7. A, naši školu dále reprezentovali
Miloslava Macková z 9. B a Petr Macek ze 7.A.

Závody již tradičně začínají slavnostním nástupem, kterého se účastní všichni závodníci,
doprovody i příslušníci ozbrojených složek Armády České republiky a policie České republiky
a samozřejmě také naši slavní sportovci
olympionici. Ti všichni na ploše stadionu
vytvoří obraz olympijských kruhů s rokem
konání finálového závodu. Dvoudenní klání
pak odstartovala dvojnásobná mistryně
světa a druhá z Letních olympijských her
1980 v Moskvě, držitelka světového
rekordu na 800 m, paní Jarmila
Kratochvílová. Ta převzala tento úkol po
sedminásobné olympijské vítězce ve
sportovní gymnastice, paní Věře Čáslavské, která
každý rok přišla mladé sportovce podpořit svou
přítomností i zkušenostmi. Letos už přijet nestihla,
zemřela jen pár dnů před finálovým kláním. Přesto
s námi byla přítomna alespoň v tiché vzpomínce.
První den se už naši reprezentanti poprali s pěticí
disciplín
z celkového
desetiboje:
hod
medicinbalem, shyby, přeskok přes švihadlo, běh
na 60m a trojskok.
Po celý víkend v Brně panovalo horké počasí, které dávalo
závodníkům pořádně zabrat. Teplota dosahovala v poledních
hodinách i 29oC, a tak nebylo divu, že se závodníci co nejvíce
uchylovali do stínu tribun.

Druhý den závodníci klikovali, házeli kriketovým míčkem, dělali shyby,
skákali do dálky a nakonec si mohli zvolit jednu volnou disciplínu
(driblink, plavání nebo běh na 1000 m).
V konečném hodnocení se z naší školy umístila nejlépe Eliška Rozborová,
která v konkurenci 77 dívek obsadila krásné 10. místo. Miluška Macková
ve své kategorii získala 5 857 bodů a Petr Macek ve svém ročníku
vybojoval 36. místo s 6 843 body.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří naše žáky při letošní účasti v závodu OVOV
podpořili a připravili jim podmínky pro úspěšnou reprezentaci školy. Věříme, že dosavadní
výborné výsledky našich žáků přispějí k větší motivaci k účasti v tomto závodě i pro ostatní
sportovce této školy.
Atmosféru tohoto závodu můžete nasát prostřednictvím krátkého
https://www.youtube.com/watch?v=ealYbM0ZObg&feature=youtu.be .
Výsledky
všech
závodníků
pak
můžete
http://rf.ovov.cz/CIS/VysledkyJednotlivcu.aspx.
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A jestli Vás zajímají výsledky naší nejúspěšnější účastnice Elišky, můžete se na ně podívat
zde:
hod medicinbalem: 13,10m, shyby: 55/2min, přeskok přes švihadlo: 270/2min, běh na 60m:
9,41sec, trojskok: 6,47m, kliky: 102/2min, leh-sedy: 91/2 min, hod kriketovým míčkem:
37,50m, skok daleký: 4,10m a volná disciplína – driblink: 310m/2min

