TROJBOJ VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE – 4. ročník
Letošní 4. ročník "Trojboje všestrannosti pro žáky 1. - 5. tříd základních škol Libereckého kraje"
pořádalo Krajské sdružení ČSTV Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou radou AŠSK a za podpory
Libereckého kraje, krajské pobočky VZP v Liberci a Deníků v Libereckém kraji. Soutěž, která má
dlouhodobý charakter a která si dává za cíl přilákat děti ke sportu již v útlém věku probíhala od
května ve všech čtyřech okresech Libereckého kraje.
V 1. kole, které bylo soutěží třídních kolektivů, se akce zúčastnilo více jak 2.600 dětí. Vítězi v
jednotlivých ročnících se staly třídní kolektivy: 1. třídy - ZŠ Příšovice, 2., 3. a 4. třídy - vždy ZŠ a
MŠ Malá Skála a 5. třídy ZŠ Komenského Jilemnice.
Následovala okrsková kola a okresní finále každého okresu. Na krajské finále do Zákup pak postoupili
vždy čtyři nejlepší závodníci v jednotlivých ročnících.
Celý seriál závodů, nad kterým převzal patronát náměstek hejtmana pro mládež a sport Bc. Radek
Cikl, byl velice úspěšný a zúčastnilo se ho v jednotlivých stupních celkem cca 4 tisíce závodníků

Okresní finále Liberec - Městský stadion Liberec - 1. 6. 2009

informace pro závodníky

skok do dálky

poprvé na skutečné dráze

vítězové

Okresní finále Česká Lípa - stadion E. Zátopka Zákupy - 2. 6. 2009

organizátoři(zleva p. Brož, řed. ZŠ Mgr.
Kopřiva, p. Jedlička - RVV SUČ)

příprava na zahájení

hod míčkem

velké závody začínají

Okresní finále Semily - stadion L. Daňka Turnov - 4. 6. 2009

soustředění před startem

skok do dálky

závodíme ..

soustředění jako na velkých závodech

Okresní finále Jablonec n.N. - stadion Střelnice, Jablonec n.N. - 4.
6. 2009

osmidráha je naše

doskok není ještě nejstylovější

u nás nám počasí moc nepřeje

šťastní vítězové

Krajské finále LK - stadion E. Zátopka Zákupy - 17. 6. 2009

nástup na krajské finále

sportovce přívítala starostka města pí. Hudáková

úsilí bylo veliké

vyhlášení výsledků moderoval předseda
krajského sdružení Ing. Boháč

