
Republikové finále 4. tříd v plavání
BOJUJ O POHÁR MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ

Republikové  finále  v  plavání  se  uskutečnilo  dne  14.9.2017  v  bazénu  Slovany
umístěném v  rámci  plaveckého  areálu  města  Plzně.  Tato  západočeská  metropole
nebyla vybrána pro velké finále náhodou, ale z důvodu vysoké úrovně vybavenosti
plaveckého  areálu  a  také  proto,  že  se  zde  pravidelně  konají  plavecké  závody
profesionálů.

Závody byly určeny žákům 3. tříd, kteří prošli povinným plaveckým výcvikem.
A ti  nejlepší  z  nich  se  představili  na  republikovém finále  v  plavání.  Soutěže  se
zúčastnili čerství čtvrťáčci z celé České republiky. Právo účasti získalo 14 malých
škol, tedy takových, kteří měly ve třetích třídách v uplynulém školním roce do 25
žáků. Družstvo těchto škol tvořilo 6 dětí a 1 náhradník. Druhou kategorii tvořilo 15
velkých základních škol s třídami nad 25 žáků, které vyslaly do závodů 12 dětí a 1
náhradníka.



Základní škola Velký Ořechov byla zařazena do kategorie 
malých škol, tedy do 25 žáků ve třídě. Do soutěže byli nominováni žáci
s nejlepším plaveckým časem na dráze 25 m volným způsobem. Naši 
žáci měli nejlepší výsledky, získali 1. místo v kraji. Proto jeli 
reprezentovat Zlínský kraj do celorepublikového kola do Plzně, kde  
soutěžili se zbývajícími 13 kraji.



Dne  13.9.2017  se  vydali  závodníci  v  čele  s  kapitánem  družstva  Valentýnou
Kročilovou, kterou doprovázeli Tomáš Páter, Magdaléna Mikešová, Josef Jurák,
Anna  Zábojníková,  Michal  Minařík  a  Sára  Drábečková, na  dalekou,  téměř
7 hodinovou cestu do Plzně. Po ubytování na Domově mládeže v Plzni se unavení
vrhli na vydatnou večeři. Děti po večeři a po nutné administrativě ulehly do svých
nových postýlek. Teď už se ale začaly objevovat v dětských očích kapky nervozity
smíšené s únavou.

Ráno 14.9.2017 jsme se hned po snídani přemístili na bazén, kde nás v 10:00 čekala
rozplavba.  Aby děti  nebyly  spoutány nervozitou,  vystoupil  zde  plzeňský  pěvecký
sbor Andílci a následovalo vystoupení akvabel,  které nacvičily sestavu na melodii
hymny Asociace  školních  sportovních klubů.   Patronkou plavecké soutěže  byla
dvojnásobná mistryně Evropy a dvojnásobná olympionička Petra Chocová.

Po  rozplavbě  a  nácviku  na  štafetový  závod  započala  celá  soutěž  v  11:00
slavnostním ceremoniálem, kdy každou školu reprezentovali 4 vybraní plavci. Ti se s
velkou cedulí,  na níž  byl  uveden název dané základní školy,  prošli  kolem celého
bazénu a zastavili se u jednoho plaveckého můstku.

V 11.30 byly závody zahájeny individuální soutěží na 25m volným plaveckým
způsobem.  Po  12:30  byly  odstartovány  štafetové  závody  malých  škol  volným
způsobem na 6 x 25m. Doprovodná soutěž  na 2 x 25m s velkou deskou libovolným
způsobem byla  zahájena  po  13:00.  Ve  14:00  došlo  k  vyhlášení  vítězů  a  proběhl
závěrečný ceremoniál, po němž jsme se vydali na cestu domů.







Reprezentanti Základní školy Velký Ořechov se ze zúčastněných        
14 škol ve štafetovém závodě umístili na výborném 4. místě. 
Blahopřejeme a děkujeme, čtvrťáčci!

Celý průběh závodu bylo možné sledovat online na ČT sport a i nyní
lze záznam zpětně zhlédnout.

                                                                                                          vypracovala Mgr. Jitka Orlovská


