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Trojboj Studentského parlamentu potřetí!
Všesportovní areál v Havlovicích hostil v pátek 4. září již 3. ročník Trojboje Studentského parlamentu
při MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Spolu s ním se zde konal rovněž turnaj v malé kopané pod
záštitou Havlovického svazu malé kopané.
Po osmé hodině se v areálu začali scházet účastníci ze sedmi škol z regionu – ZŠ Bratří Čapků Úpice,
ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ a MŠ Radvanice, Speciální ZŠ
Augustina Bartoše a Městského gymnázia a SOŠ Úpice.
Celá akce byla zahájena v 8.30 nástupem všech účastníků, které přivítali zástupci pořadatelů –
Jaroslav Kocián za Havlovický svaz malé kopané, z.s., Jan Balcar za MAS Království – Jestřebí hory,
o.p.s., a Miloš Tohola za Všesportovní areál Havlovice. Zhruba stovku sportovců přišli pozdravit a
v jejich výkonech podpořit rovněž starosta hostitelské obce Havlovice Pavel Dvořáček a senátor
Miroslav Antl.
Trojboj Studentského parlamentu, kterého se zúčastnila čtyři družstva, se skládal z těchto tří disciplín
– streetballu, minigolfu a beach přehazované. V malé kopané soutěžilo družstev sedm.
V průběhu dopoledne se jednotlivé týmy střídaly ve všech výše jmenovaných disciplínách. Role
fanoušků se ujali nejen pedagogové a spolužáci hráčů, ale také prvňáčci ze ZŠ Havlovice a havlovický
vodník, který se na akci neplánovaně objevil, a dokonce zde uspořádal improvizovanou
autogramiádu.
„Mám velkou radost, že jsme se tady zase po roce sešli v tak hojném počtu. Počasí nám naštěstí
přálo, děti se vyřádily, z organizačního hlediska také vše dobře dopadlo. Moc děkujeme Městskému
gymnáziu a SOŠ Úpice a Petře Nývltové za to, že se ujala role koordinátora celé akce,“ uvedl za
pořadatele Jan Balcar.
A zde jsou výsledky:
V Trojboji Studentského parlamentu si trochu nevděčné čtvrté místo odnesla ZŠ Bratří Čapků Úpice.
Na třetí příčku se svými výkony propracovali žáci ZŠ Úpice-Lány, druhé místo obsadilo Městské
gymnázium a SOŠ Úpice a pomyslné zlato získali sportovci ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.
Turnaj v malé kopané nabídl napětí až do posledního momentu, neboť o vítězi rozhodla až osmá série
penaltových rozstřelů, z nichž vítězně odešli obhájci „titulu“ ze ZŠ Úpice-Lány. Druhé místo připadlo
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a třetí se umístila ZŠ Bratří Čapků Úpice.
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