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Obvodní kolo: 
 

V pondělí 2. května a ve čtvrtek 5. května 2016 se na ZŠ Laštůvkova utka-

lo 6 – 8 družstev ve 4 kategoriích o postup mezi 8 nejlepších brněnských 

škol do okresního finále, které se koná v pondělí 9. května na atletickém 

stadionu VUT Pod Palackého vrchem. Naše škola měla zastoupení ve všech 

kategoriích. Nejlepšího výsledku dosáhli chlapci v kategorii 7. – 9. třída 

(ročník narození 2000 – 2002), kteří jasně zvítězili. Zbylá družstva do-

sáhla také pěkných úspěchů, ale na postup v soutěži družstev jim to ne-

stačilo. 

 

Družstvo mladších chlapců – 7. místo => vyřazeno. 

Družstvo mladších dívek – 8. místo => vyřazeno. 

Družstvo starších chlapců – 1. místo => postup do okresního finále 

Družstvo starších dívek – 4. místo => vyřazeno. 

 

Naše dílčí úspěchy: 

Kategorie mladší: 

 štafeta chlapců 4 x 60 m (Lukáš Nantl, Tomáš Vavera, Karel Tr-
navský, Richard Makyča) – 3. místo (31,5 s) 

 Tomáš Vavera: 3. místo – běh 1 000 (3:21,9 s) 

 

Kategorie starší: 

 Lukáš Habr: 1. místo – běh 60 m (7,5 s); 2. místo – skok daleký 

(570 cm) 

 Jakub Hurt: 1. místo – skok daleký (572 cm); 2. místo – běh 60 

m (7,8 s) 

 Michael Bauchner: 1. místo – běh 1 500 m (5:07,8 s) 

 štafeta chlapců 4 x 60 m (Radim Nekuža, Jakub Hurt, Dominik 
Vodička, Lukáš Habr) – 1. místo (29,2 s) 

 Gabriela Novotná: 2. místo – skok vysoký (140 cm) 

 štafeta dívek 4 x 60 m (Klára Součková, Eliška Voznicová, Gabrie-
la Novotná, Klára Benešová – 2. místo (34,5 s) 



 Klára Benešová: 3. místo – běh 60 m (9,1 s) 

 Petr Schnirch: 3. místo – běh 1 500 m (5:14,8 s) 

 

 

Okresní finále: 
 

Naše dílčí úspěchy: 

 Lukáš Habr: 1. místo – běh 60 m (7,41 s); 2. místo – skok daleký 

(589 cm) 

 Jakub Hurt: 1. místo – skok daleký (589 cm) 

 Michael Bauchner: 3. místo – běh 1 500 m (4:53,64 s) 

 štafeta chlapců 4 x 60 m (Radim Nekuža, Jakub Hurt, Dominik 
Vodička, Lukáš Habr) – 1. místo (29,11 s) 

 


