Krušnohorský šestiboj
Ve středu 22.11.2017 se na Meziboří konal již pátý ročník Krušnohorského
šestiboje. Projekt, který má za úkol vytáhnout děti ze školy a napříč sporty si
užít prima den. Každé klání je napínavé až do samého konce. Účast 9 škol
slibuje vždy tuhé boje a je jedno, zda je to přespolní běh, vybíjená nebo jako
v tomto případě florbal. Žáci od 2. do 4. třídy měli šanci ukázat, jak od září
trénovali a jak dosáhnout tíženého úspěchu. Díky ZŠ a MŠ Meziboří spolu s FbC
Meziboří se podařilo pro ty nejlepší sehnat ceny v podobě krásných medailí. A
tak po úvodním rozlosování se mohlo jít na hru. Celkem 23 zápasů s sebou nese
míru soustředění nejen hráčů, ale i doprovodu. A tak za tuto organizaci je
potřeba poděkovat všem učitelkám a učitelům. Zápasy svižně plynuly i díky
dvěma amatérským rozhodčím v podobě p. Josefa Půži a p. Jaromíra Drábka. Po
několika hodinách se turnaj nachýlil do svého závěru, kdy se hrálo o medaile.
Bohužel pomyslnou bramboru si odnesla ZŠ a MŠ Jiřetín, která v boji o bronz
prohrála. Těmi šťastnějšími byli hráči ze ZŠ a MŠ Ruská. Finále mělo i díky
odvěkým rivalům krásnou atmosféru. Proti SSZŠ nastoupil domácí tým
z Meziboří. Velmi mohutně se fandilo oběma týmům a rozhodčí díky velmi
rychlému nasazení to neměl určitě jednoduché. Hra se rychle přelévala z jedné
strany na druhou. Nás v bráně podržel Adam Devera, před ním se vyrýsovala
velmi šikovná trojka v podobě Pepi Hudíka a bratrů Honzy a Kuby Kučery.
Zejména mladší Kubík prakticky celý zápas odtáhl bez střídání a bratrovi krásně
nahrál. Ten nekompromisně prostřelil brankáře sportovky a tým z Meziboří
vedl. Výhru už jsme udrželi a tak se kluci zcela po právu radovali ze zlatých
medailí. Tímto vítězstvím se i Meziboří celkově zařadilo po druhém klání na
druhé místo v celkovém bodování. Moc krásný turnaj. Poděkování patří všem
účastněným školám. Hráli jste Fair Play, nedošlo při hře ke zranění a doufám
jste si to všichni užili. Celým turnajem nás provázela paní učitelka Drábková,
která tento šestiboj uvedla v život, za což je potřeba poděkovat také. Děti
sportují a to je cíl nás všech. A tak závěrečné ahoj a na shledanou 26.2.2018 u
vybíjené v Hamru.
CELKOVÉ POŘADÍ
1. MEZIBOŘÍ
2. SSZŠ
3. RUSKÁ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

JIŘETÍN
LOUKA
JANOV
JAZYKOVKA
LOM
HAMR

POŘADÍ ŠKOL V PÁTÉM ROČNÍKU KRUŠNOHORSKÉHO ŠESTIBOJE (po DRUHÉM turnaji)

Pořadí
ŠKOLA
1.
SSZŠ Litvínov
2.
ZŠ a MŠ Meziboří
3.
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
4.
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ
5.
ZŠ a MŠ Janov
6.
ZŠ a MŠ Louka
7.
ZŠ a MŠ Litvínov – Ruská
8.
ZŠ a MŠ Hamr
9.
ZŠ a MŠ Lom

BODY
17
16
12
11
8
8
7
6
4

