Podzimní kolo XXXXIV.ročníku Ligy škol v orientačním běhu

Naše škola se každoročně zúčastňuje Ligy škol v orientačním běhu a nejinak tomu bylo i
letos, kdy v termínech 25.9. a 9.10.2013 proběhla podzimní kola XXXXIV.ročníku.
V oba stanovené termíny bylo překrásné podzimní počasí. Závody probíhaly v lese na
Studánce a na Slovanech.
V obou kolech se zatím naše škola umístila na 4.místě z 10 zúčastnivších se pardubických
škol!!!
Pro některé účastníky to byla premiéra, ale i „ostřílení závodníci“ měli mírné obavy, jak
vše zvládnou, neboť žáci 5.ročníku v kategorii Hoši do12 let a Dívky do 12 let již neběží
podle fáborků, nýbrž podle mapy…!
Naše /vaše/ děti nutno pochválit, neboť reprezentovaly školu nejen v běhu, nýbrž i
v celkovém chování. Všichni by zasluhovali známku 1, dvakrát podtrženou :-D

Ti naši orientační běžci, co se nikdy neztratí..

Zde je seznam žáků podle toho, kolik bodů /zatím/ pro ZŠ Kyjevská získali:
Zalabáková Veronika, 2.ročník, 30 bodů
Dobsová Klaudie, 2.ročník, 29 bodů
Bílek Michal, 3.ročník, 27 bodů
Řezníčková Karolína, 4.ročník, 23 bodů
Dobsa Marek, 5.ročník, 21 bodů
Deml Jakub, 2.ročník, 20 bodů
. Kološová Veronika, 5.ročník, 20 bodů /1.kolo vyhrála, v 2.byla diskvalifikována/
7. Klapka Dominik, 5.ročník, 16 bodů
8. Ludvíková Eliška, 2.ročník, 15 bodů
9. Kolář Michal, 5.ročník, 13 bodů
10. Pivokonský Ondřej, 2.ročník, 9 bodů
11. Altman Vojtěch, 2.ročník, 6 bodů
12. Holý Václav, 4.ročník, 4 body
13. Zalabák Ondřej, 2.ročník, 3 body
Korec Adam, 3.ročník, 3 body
Horáček Václav, 5.ročník, 3 body ¨
14. Langšádl Daniel, 4.ročník, 2 body
15. Vodehnal Martin, 3.ročník, 0 bodů
Hájek Patrik, 3.ročník, 0 bodů
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Všem děkujeme za skvělé výkony a příjemnou atmosféru, kterou svým přístupem
dokázali utvořit, za výbornou náladu, jež panovalo i během cesty na místo určení a zpět.

Budoucí nadějné běžkyně, které se správně a rychle orientují Klaudie Dobsová a Verunka Zalabáková

Karolínka Řezníčková je ostřílený matador - OB se zúčastňuje od 1.třídy!

Máme radost a těšíme se na jarní kolo XXXXIV. ročníku!
Jedniná profesionální běžkyně mezi námi - Verunka Kološová ve fialovém♥

