
11.10.2013 

35. Olympijský šestiboj - 15. ročník
K závěru školního roku na naší škole již 15 let neodmyslitelně patří největší masová sportovní akce 
- Olympijský šestiboj. I letošní ročník přinesl řadu hodnotných sportovních výkonů.
V hlavní soutěži třídních kolektivů zvítězili :

• 1. místo - 3.B - 1342 b.
• 2. místo - 1.B - 1219 b.
• 3. místo - 3.A - 1183 b.

Startovalo všech 15 třídních kolektivů - 209 startujících, 31 volné místo na soupiskách, 8 
plných soupisek.
Šebrle cup dívky :

• 1. Kamila Wrzecionková - 3.A - 455 b.
• 2. Karolina Mrazková - 2.D - 450 b.
• 3. Ivana Kaufmanová - 3.B - 423 b.

Šebrle cup hoši : 
• 1. Jakub Mrózek - 4.A - 502 b. rekord školy 
• 2. Marian Otruba - 2.A - 486 b.
• 3. Tomáš Pustka - 3.B - 485 b. 

Proběhly dále soutěže ve vložených závodech : běh 300m, koule hochů i dívek, hod 
oštěpem. Vložený závod na kolečkových bruslích se z důvodu nevhodného počasí 
neuskutečnil. Jediným sponzorem celé soutěže bylo Rodičovské sdružení naší školy. 

11.10.2013 

34. Utkání "ALL STARS" v košíkové
V hale STARSu proběhlo 27.6.2013 utkání dvou výběrů. Hrálo se na 5x12 minut čistého času. 
Rozdělení do družstev dvou kapitánů proběhlo losem ze dvou výkonnostních košů. Tým Jana 
Cieslara porazil tým Jana Czudka poměrem 58:47. Věříme, že byla založena další sportovní tradice, 
která se bude opakovat v závěru každého školního roku. 



11.10.2013 

33. Volejbalový turnaj smíšených šestic
Na závěr roku probíhá již tradičně volejbalový turnaj. Tentokrát v hale STARS 26.6. 2013, studenti 
bylo nalosováni do pěti smíšených družstev podle výkonnosti. Nejlépe si vedlo družstvo ve složení : 
Robin Oczko, Oto Svider, Karin Šebestová, Tamara Fargačová, Veronika Mravcová, Ondřej Motyka 
a Debora Zubková. Turnaje se zúčastnilo celkem 34 studentů a studentek. 

11.10.2013 

32. Krajské kolo v atletickém čtyřboji
Ve středu 29.5.2013 proběhlo v Opavě na Tyršově stadionu krajské kolo v atletickém čtyřboji. Naše 
družstvo chlapců podalo snaživý výkon, ale nezopakovalo výkony z okresního kola
a výkonem 7741 b. obsadilo hodnotné 4. místo
Sestava družstva a výkony jednotlivců :

• Marian Otruba 2.A - 7,98 - 558 - 68,80 - 3:07,26 - 2129 b. 
• Frederik Marc Kornuta 2.B - 7,81 - 519 - 11,85 - 3:47,16 - 1909 b. 
• František Cienciala 2.A - 8,14 - 155 - 9,40 - 3:19,28 - 1884 b. 
• Denis Pieter 2.B - 8,07 - 534 - 52,45 - 3:17,73 - 1819 b. 
• Radomír Josiek 2.A - 8,38 - 161 - 9,71 - 3:46,06 - 1679 b.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v další reprezentaci školy 
v atletických disciplínách. 



30.5.2013 

31. Okresní kolo v atletickém čtyřboji

Ve čtvrtek 23.5.2013 proběhlo na tartanové dráze v Třinci okresní kolo v atletickém čtyřboji. Naše 
družstvo chlapců podalo velmi bojovný výkon a zvítězilo součtem 7801 b.
Sestava družstva a výkony jednotlivců :

• Frederik Marc Kornuta 2.B - 7,73 - 513 - 11,88 - 3:32,41 - 2028 b. 
• Marian Otruba 2.A - 7,87 - 519 - 72,96 - 3:18,52 - 2018 b. 
• František Cienciala 2.A - 7,85 - 155 - 9,79 - 3:21,02 - 1976 b. 
• Denis Pieter 2.B - 8,01 - 522 - 51,16 - 3:20,27 - 1779 b. 
• Radomír Josiek 2.A - 8,38 - 155 - 9,94 - 3:37,22 - 1708 b.

BLAHOPŘEJEME a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v 
kole krajském.Krajské kolo se uskuteční ve středu 29.5.2013 v Opavě. 



17.5.2013 

30. Matula cup - turnaj smíšených družstev

7.5.2013 

29. Pohár rozhlasu - okresní kolo- dívky
10. května 2013 proběhlo na tartanové dráze stadionu na Lesní ulici okresní kolo Poháru rozhlasu, 
kterého se zúčastnilo tentokrát pouze družstvo děvčat. V závodě, ve kterém startovalo celkem 10 
školních družstev, si naše děvčata vedla velmi dobře 

výkonem 4739 bodů obsadila 3. místo.
Výsledky jednotlivkyň :

• 60 m - Jadviščoková - 9,09 - Zabystrzanová - 9,40 - Szturcová - 9,71 
• 800 m - Argalášová - 2:50,44 - Strnadelová - 3:07,76 
• dálka - Jursová - 469 - Zabystrzanová - 366 - Szturcová - 280 
• výška - Jursová - 146 - Jadviščoková - 134 
• koule - Chvistková - 7,75 - Wojnarová - 7,30 
• štafeta 4 x 60 - Szturcová - Zabystrzanová - Jadviščoková - Strnadelová - 35,71 



2.5.2013 

28. Přebor školy v plavání

Na 29. dubna naplánovala PK Tv 4. ročník přeboru školy v plavání. Soutěžily jak třídní kolektivy 
ve štafetě na 10 x 50 m volným způsobem, tak i jednotlivci na tratích 50 m kraul, prsa i znak a 25 m 
motýlek. V závodě štafet zvítězila třída 1.B výkonem 7:19,65 a vytvořila nový školní rekord. 
Celkem startovalo 6 štafet, ale pouze tři v plném počtu závodníků.
Výsledky jednotlivců :

• 50 m kraul - Jan Dzivý -2.E -27,50 
• Michaela Maroszová - 3.E. - 34,72
• 50 m prsa - Dominik Sedlařík - 3.A - 41,30 
• Michaela Piskořová - 1.B - 50,10
• 50 m znak - Ondřej Motyka - 1.D - 53,71 
• 25 m motýlek - Jan Dzivý - 2.E - 14,10 
• Dominika Čmielová - 1.B - 22,83

Byly zaznamenány tři nejlepší výkony ve čtyřleté historii přeboru školy v plavání. 



24.4.2013 

27. Pohár Jana Bujoka

22. dubna 2013, v době konání přijímacích zkoušek, jsme uctili památku našeho kolegy. V 
letošním fotbalovém klání byli úspěšnější NEMATURANTI, kteří porazili starší kolegy 
poměrem 4:0. Utkání bylo poprvé s diváky a jako obvykle je velmi dobře řídil Mgr. Dalibor 
Bátrla.



24.4.2013 

26. Okrskové kolo v minifotbalu

16. dubna se v Třinci na umělé trávě uskutečnil turnaj v minifotbalu. Naše družstvo skončilo na 4. 
místě, k lepšímu umístění chyběla úspěšnější střelba. Turnaj se hrál systémem každý s každým. 
Naši hoši dosáhli následujících výsledků :

• Gymnázium Třinec - ZŠ Hnojník 0:0
• Gymnázium Třinec - 4. ZŠ Třinec 0:1
• Gymnázium Třinec - 5. ZŠ Třinec 2:1
• Gymnázium Třinec - 1. ZŠ Třinec 1:1
• Gymnázium Třinec - 6. ZŠ Třinec 0:0

Sestava družstva : Filip Kubala, Šimon Petružálek, Radim Volny, Jan Bocek, Cao Xuan 
Hoang (všichni 1.B), Jan Rudzki, Marian Otruba, Roland Szuścik, Ondřej Cieslar (všichni 
2.A) a Denis Pieter, Tomáš Cieslar, Michal Mieszek a Frederic Marc Kornuta (všichni 2.B) 



24.4.2013 

25. ročník Hutnické laťky

V pátek 5. dubna proběhl v hale SOŠ Třineckých železáren na Kanadě 25. ročník Hutnické laťky, 
závodu ve skoku vysokém, ve kterém si velmi úspěšně vedlo družstvo studentů a studentek naší 
školy.

• Michaela Jursová - 2. misto - 145 cm - žákyně
• Kamila Wrzecionková - 2. místo - 150 cm - dorostenky
• Karolína Nieslaniková - 1. místo - 165 cm - juniorky
• Radomír Josiek - 3. místo - 155 cm - žáci
• František Cienciala - 4. místo - 150 cm - žáci
• Damián Lasota - 1. místo - 175 cm - dorostenci
• Ondřej Macek - 2. místo - 170 cm - dorostenci
• Jakub Sikora - 3. místo - 178 cm - junioři

14.3.2013 

22. Přátelské utkání v košíkové
Bohužel v letošním roce se nepodařilo sehnat finanční prostředky na pokračování Těšínské 
středoškolské basketbalové ligy a tak jsme s povděkem přijali 11. března pozvání na přátelské 
utkání do Pink arény. Zde proběhlo utkání mezi SŠ hotelovou a polygrafickou Český Těšín a 
Gymnáziem Třinec. Naše družstvo, které střelecky podržel Honza Czudek (5.B), dalo šanci i 
mladým hráčům a zaslouženě zvítězilo v poměru 51:42. 



2.3.2013 

21. Velká cena Javorového

Poslední únorový den uspořádala naše škola na Javorovém vrchu lyžařské závody pro kategorii 7.- 
9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. K závodům ve slalomu a v běhu na lyžích 
se přihlásila družstva osmi základních škol a dvou gymnázií. Závody proběhly za překrásného 
počasí a velmi dobrých sněhových podmínek. Poděkování patří sponzorům akce: městu Třinec, 
Walmarku, Enviformu a rodičovskému sdružení při Gymnáziu v Třinci.

• Výsledky závodů zde ke stažení   
• Velká cena Javorového-reportáž Kabelové televize   

http://www.gymtri.cz/ok/all/36/data/vcj2013vysledky.docx
http://ifktv.cz/index.html


26.1.2013 

20. Lyžařský kurz 2013 - Velké Karlovice

Týden od 21. ledna prožili studenti tříd 1.D, 2.A a 2.B ve Velkých Karlovicích pod sjezdovkou 
Razula na tradičním školním lyžařském kurzu. Za velmi dobrých sněhových podmínek absolvovali 
výcvik na sjezdových lyžích, běžeckých lyžích i na snowbladech. Kurz byl uzavřen závody ve 
sjezdu a v běhu na lyžích, proběhl i karneval masek.
Foto z kurzu zde 

6.1.2013 

19. Vánoční turnaje - stolní tenis

Tradiční soutěž v oblíbené sportovní disciplíně přilákala do tělocvičen školy 46 hochů. V hlavní 
soutěži se prosadili nejmladší vyznavači této hry. Vítězem se stal Lukáš Hojdysz (1.A), který ve 
velmi hodnotném a napínavém finálovém utkání porazil loňského vítěze Ondřeje Cieslara (2.A) 3:2 
na sety. V boji o třetí místo se střetli tradiční rivalové předchozích ročníků, úspěšnější byl Martin 
Vita (6.B), který porazil Jana Czudka (5.B) 3:1. Vítězem soutěže útěchy se stal Erik Palkovský 
(3.A). 

http://www.gymtri.cz/ok/2.php?aqua1=9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43


3.1.2013 

18. Vánoční turnaje - volejbalové trojice

Tradičního vánočního volejbalového turnaje trojic se letos zúčastnilo celkem 32 družstev v 
různých kategoriích.

• V kategorii trojice hochů zvítězilo družstvo ve složení:
O. Kuchař 3.E, D. Gabryś 2.E, J. Czudek 5.B 

• V kategorii dívek zvítězilo družstvo:
M. Wagnerová 5.A, B. Houšková 5.A, V. Josieková 5.A

• V hlavní kategorii smíšených trojic zvítězili:
D. Gabryś 2.E, B. Houšková 5.A, V. Mravcová 5.A
Blahopřejeme. 

21.12.2012 

17. Vánoční turnaje - silový přebor
21. prosince proběhl již 10. ročník přeboru školy v silových soutěžích. Bylo dosaženo velmi 

hodnotných výkonů a byly rovněž překonány rekordy školy.
V tlaku vleže na lavici zvítězil Jan Šigut (5.A) výkonem 130 kg - 150,26557 sincl. bodů. 
Druhý skončil s minimálním odstupem Martin Rucki (5.A) výkonem 117,5 kg - 149,37164 
sincl.bodů. Na třetím místě se umístil Miroslav Kubiczek (3.A) výkonem 107,5 kg - 
122,09205 sincl. bodů.
Nové rekordy padly v soutěži tlak vleže s 50% hmotnosti. Martin Rucki zvedl svých 50% 
celkem 70x.!!! Družstvo 5.A ve složení : Josef Němec (52), Jan Šigut (60) a Martin Rucki 
(70) v součtu dosáhlo výkonu 182 opakování!!!



21.12.2012 

16. Vánoční turnaj v košíkové dvojic

Příjemný "mikulášský" dárek připravil svým sportovně zaměřeným spolužákům student 4.D Oto 
Svider. Inicioval 1. ročník vánočního turnaje v košíkové dvojic. Turnaj proběhl ve středu 
5.12.2012 a nejspíš tím byla založena další tradiční předvánoční akce na naší škole. Podrobnosti 
zde. 

21.12.2012 

15.Okrskové kolo "Vánoční laťky"
Naše škola měla své zastoupení na této tradiční akci pořádané 4.ZŠ Třinec. Nejlépe si vedl Damián 
Lasota, který výkonem 170 cm obsadil v kategorii starších žáků 6. místo. Dále gymnázium 
reprezentovaly Šárka Jadviščoková - 135 cm a Michaela Jursová - 140 cm. 

20.12.2012 

14.Okresní kolo SH v šachu
Středisko volného času Klíč ve Frýdku - Místku pořádalo jako každoročně okresní přebor středních 
škol v šachu. Naše družstvo se umístilo na 3. místě, k postupu do krajského kola chyběl jediný bod.
Sestava družstva : 

• Martin Fargač (3.B) - 1. šachovnice
• Roman Walica (1.B) - 2. šachovnice
• Mirek Mrajca (3.B) - 3. šachovnice
• Jiří Bajer (2.E) - 4. šachovnice

http://www.gymtri.cz/ok/all/36/data/vankose.doc


20.12.2012 

13.Okresní kolo ve volejbalu dívek
Na Mikuláše 6.12.2012 proběhl v hale SPŠ OA+JŠ F-M okresní přebor ve volejbale děvčat za 
účasti pěti školních družstev. Naše družstvo ve složení : Petra Tomisová (4.A), Tamara Fargačová 
(6.A), Barbora Houšková (5.A),Michaela Wagnerová (5.A), Kateřina Zubková (6.A), Veronika 
Wojnarová (3.D), Veronika Mitrengová 6.A a Vladislava Josieková 5.A obsadilo 4.místo. 

6.11.2012 

12.Futsal - okrskové kolo - mladší hoši -

Výsledky :
• Gymnázium Třinec : ZŠ Hnojník - 0:0 
• Gymnázium Třinec : 7. ZŠ Třinec - 5:0 
• Gymnázium Třinec : 6. ZŠ Slezská Třinec - 3:2

Družstvo postoupilo do semifinále z 1. místa.
Semifinále :

• Gymnázium Třinec : 1.ZŠ Masarykova Třinec - 0:1 
• Gymnázium Třinec : ZŠ Hnojník - 1:3

Sestava : Filip Kubala (1.B), Šimon Petružálek (1.B), Cao Xuan Hong (1.B), Jan Rudzki 
(2.A), Marian Otruba (2.A), Roland Szuscik (2.A), Michal Mieszek (2.B), Denis Pieter 
(2.B), Tomáš Cieslar (2.B), Ondřej Cieslar (2.A) a Frederic Marc Kornuta (2.A).
Družstvo podalo velmi kvalitní výkon ve skupině. Semifinálové utkání prohrálo gólem v 
poslední minutě hry. Nejlepšími hráči byli: Filip Kubala (7 branek), Denis Pieter (2 branky) 
a Šimon Petružálek. 



3.11.2012 

11. Okresní kolo v odbíjené chlapců
V úterý 30.10.2012 proběhlo ve Frýdku - Místku okresní kolo v odbíjené hochů.Termín byl velice 
brzký, ale hoši po pár trénincích předvedli velice kvalitní výkon a skončili na pěkném 3. místě. 
Stačilo jen ve dvou tiebreakových setech porazit dvě frýdecké školy, které měly ve svých 
družstvech i reprezentační zastoupení.
Hoši hráli v sestavě : Ondřej Kuchař, Ota Svider, Marek Podermanski, Šimon Fišara, Jan Czudek, 
Dominik Gabryś, Michal Borský a Lukáš Podleśny . 

3.11.2012 

10. Republikové finále v přespolním běhu

V Hradci Králové, v části Stříbrná Lhota, proběhlo 18.-19.10. 2012 celostátní kolo soutěží v 
přespolním běhu. Do tohoto finále se vítězstvím v krajském kole probojovalo družstvo našich 
děvčat a tak jsme zaznamenali již druhou účast v celostátních finále v tomto školním roce. V 
početném poli celkem patnácti školních družstev obsadily naše dívky 8. místo.Soutěž ovládají 
školy, na kterých studují mladí běžci na lyžích.

Výsledky družstev : 

• 1. Gymnázium Nové Město na Moravě - 42 b. 
• 2. Gymnázium Trutnov - 60 b. 
• 3. Gymnázium Vimperk - 70 b. 
• 8. Gymnázium Třinec - 115 b.

Za naši školu běžely : Hana Walaská (22.), Romana Samcová (23.), Aneta Chlebiková (30.), 
Kateřina Argalášová (40.), Lucie Pejšková (53.) a Ivana Kaufmanová (61.). 



3.11.2012 

9. Další postup do celostátního kola
Ve čtvrtek 11.10. 2012 se konalo ve Frýdku-Místku krajské kolo v přespolním běhu. Družstvo 
chlapců i dívek nás výborně reprezentovalo, dívky postupují z 1. místa do celorepublikového 
finále v Hradci Králové. Chlapci podali také vynikající výkony a umístili se v konečném pořadí na 
3. místě. Moc děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů příští týden v celostátním kole.
Složení družstev:

• dívky: Kateřina Argalášová, Hana Walaská, Aneta Chlebíková, Ivana Kaufmanová, Lucie 
Pejšková a Romana Samcová

• chlapci: Nick Byrtus, Dominik Gabryś, Matěj Urbaczka, Ondřej Zoubek a Martin Vita

Děkujeme také Martinu Konvičkovi a Dominiku Sedlaříkovi, kteří nám pomohli vybojovat účast v 
krajském kole. 



3.11.2012 

8. Celostátní finále SŠAP Corny - dívky
Na tradičním místě proběhlo celostátní finále Středoškolského atletického poháru Corny. Naše 
družstvo si účast vybojovalo již po jedenadvacáté. Břeclav přivítala celkem 17 družstev, naše 
děvčata, oslabena neúčastí nejlepší atletky Markéty Klapsiové obsadilo celkově 8. místo.

Výsledky družstev : 

• 1. Gymnázium Šumperk - 9.120 b. 
• 2. Gymnázium Hodonín - 8.661 b. 
• 3. Gymnázium Brno - 8.616 b. 
• 8. Gymnázium Třinec - 7.917 b.

Výsledky jednotlivkyň : 

. . 
60 m K. Vitová 8,89 200m H. Walaská 28,52

- B. Houšková 8,93 - K. Nieslaniková 28,89

800m H. Walaská 2:27,1 dálka V. Mravcová 504

- A. Chlebiková 2:39,9 - L. Pejšková 453

výška K. Nieslaniková 160 koule B. Houšková 9,24

- K. Wrzecionková 152 - V. Mravcová 9,09

štaf. 100 m - 200 m - 300 m - 400 m 2:33,4 -

- K. Vitová - H. Walaská - K. Nieslaniková - V. Mravcová - -



23.10.2012 

7. Přespolní běh - okresní kolo - hoši
Za účasti sedmi školních družstev hochů proběhlo okresní kolo v přespolním běhu. V součtu 
umístění obsadili naši hoši 1. místo a postoupili do dalšího kola. Naše družstvo startovalo ve složení 
:Martin Konvička (2.), Martin Vita (5.), Dominik Gabryś (6.), Ondřej Zoubek (14.), Matěj 
Urbaczka (16.) a Dominik Sedlařík (23.).

Výsledky družstev : 

• Gymnázium Třinec - 27 b. 
• Gymnázium Frýdlant n/O - 45 b. 
• SŠ elektrostavební F-M - 62 b. 
• Gymnázium Petra Bezruče F-M 69 b. 
• SŠ gastronomie a služeb F-M 81 b. 
• SPŠ a OA Frýdek - Místek 90 b. SOŠ Frýdek - Místek 91 b. 

16.10.2012 

6. Přespolní běh - okresní kolo - dívky
Ve Frýdku - Místku proběhlo 4. října za účasti čtyř družstev okresní kolo v přespolním běhu. Pořadí 
družstev v této soutěži určuje součet pořadí při doběhu. Naše družstvo ve složení : Hana Walaská 
(2.), Aneta Chlebiková (3.), Romana Samcová (4.), Kateřina Argalášová (5.), Lucie Pejšková 
(6.) a Ivana Kaufmanová (11.) s přehledem zvítězilo a postoupilo do krajského kola.

Výsledky družstev : 

• Gymnázium Třinec - 14 b. 
• Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí - 32 b. 
• Střední zdravotnická škola - 46 b. 
• Střední škola gastronomie, služeb - 68 b. 



2.10.2012 

5.Středoškolský atletický pohár - KF dívky 

Za krásného podzimního počasí proběhlo v Opavě krajské finále, ve kterém dívčí atletické družstvo 
naší školy nenašlo přemožitele a s přehledem postoupilo již po jedenadvacáté do celostátního finále.

Výsledky družstev : 
• Gymnázium Třinec - 8.145 b.
• Slezské gymnázium Opava - 7.954 b.
• Mendelovo gymnázium Opava - 7.600 b.
• Gymnázium s pol. jazykem vyučovacím Č.T. - 7.330 b.

Výsledky jednotlivkyň : 
60 m M. Klapsiová 8,45 200m M. Klapsiová 26,97

- Hana Walaská 8,71 - K. Nieslaniková 28,95

- Kateřina Vitová 8,80 - Lucie Pejšková 31,23

800m Hana Walaská 2:24,9 dálka Lucie Pejšková 471

- Aneta Chlebiková 2:32,4 - Kateřina Vitová 435

- P. Tomoszková 2:47,8 - Barbora 
Houšková 441

výška K. Nieslaniková 151 koule Barbora 
Houšková 9,86

- K. Wrzecionková 151 - K. Wrzecionková 8,06

štaf. 100 m - 200 m - 300 m - 400 m 2:28,2 -

- K. Vitová - M. Klapsiová - K. Nieslaniková - H. Walaská - -

štaf. 100 m - 200 m - 300 m - 400 m 2:45,2 -

- K. Wrzecionková - P. Tomoszková - A. Chlebiková - L. 
Pejšková - -



2.10.2012 

4.Středoškolský atletický pohár - KF hoši 

25. září 2012 odjela do Opavy obě atletická družstva naší školy. Závodu hochů se účastnilo celkem 
osm školních družstev, vítězů okresních kol. Naši hoši podali velmi bojovný výkon, výrazně zlepšili 
bodový součet z okresního kola a celkově skončili na velmi nepopulárním 4. místě. V družstvu 
startují pouze dva registrovaní atleti, přesto jim k bronzové příčce chybělo pouhých 32 b.

Výsledky družstev : 
• Mendelovo gymnázium Opava - 9.722 b.
• SPŠ Stavební Opava - 8.723 b.
• SŠU průmyslová Opava - 8.361 b. 
• Gymnázium Třinec - 8.329 b.

Výsledky jednotlivců : 
. . 
100 m Jiří Pargač 11,96 400m Martin Vita 53,38

- T. Szotkowski 12,18 - V. Kučírek 55,25

- Tomáš Pustka 12,25 - Jiří Pargač 55,28

1500m Martin Konvička 4:22,1 výška Damián Lasota 172

- Vojtěch Kučírek 4:38,8 - Dominik Byrtus 166

koule Šimon Fišara 11,45 dálka Patrik Jancz 542

- Mirek Kubíček 9,87 - T. Szotkowski 541

- - - - T. Krumpholz 526

štaf. 100 m - 200 m - 300 m - 400 m 2:06,6 -

- J. Pargač -T. Szotkowski - T. Pustka - M. Vita - -



2.10.2012 

3.Středoškolský atletický pohár - OP hoši 
I soutěž chlapců v okresním kole Středoškolského atletického poháru Corny skončila úspěchem pro 
naše družstvo. Za příjemného počasí jsme byli zároveň pořadateli tohoto závodu ve spolupráci s 
atletickým oddílem. Bylo dosaženo hodnotných výkonů a hoši se již těší na krajské kolo.

Výsledky jednotlivců : 
. . 
100 m Jiří Pargač 11,98 400m Martin Vita 53,17

- Tomáš Pustka 12,09 - V. Kučírek 55,36

- T. Szotkowski 12,24 - - -

1500m Vojtěch Kučírek 4:49,5 výška Dominik Byrtus 166

- Dominik Gabryś 4:51,7 - Jan Cieslar 158

koule Šimon Fišara 10,94 dálka Ondřej Macek 576

- Ondřej Macek 10,51 - Patrik Jancz 543

- Jiří Pargač 8,66 - Jan Czudek 481

štaf. 100 m - 200 m - 300 m - 400 m 2:09,9 -

- T. Szotkowski - P. Jancz - T. Pustka - M. 
Vita - -



24.9.2012 

2.Středoškolský atletický pohár - OP dívky 

Jednoznačným vítězstvím o více jak 1000 bodů v okresním kole Středoškolského atletického 
poháru Corny postoupilo družstvo děvčat do krajského finále, které proběhne 20. září v Opavě na 
Tyršově stadiónu.

Výsledky jednotlivkyň : 

. . 
60 m M. Klapsiová 8,39 200m M. Klapsiová 27,05

- Kateřina Vitová 8,88 - Hana Walaská 27,82

- Lucie Pejšková 8,96 - K. Nieslaniková 28,41

800m Hana Walaská 2:33,4 dálka Lucie Pejšková 456

- Aneta Chlebiková 2:36,7 - Kateřina Vitová 446

- Romana Samcová 2:38,7 - Barbora Houšková 433

výška K. Nieslaniková 151 koule Barbora Houšková 9,97

- K. Wrzecionková 147 - Lucie Loboziaková 9,18

štaf. 100 m - 200 m - 300 m - 400 m 2:34,0 -

- K. Vitová - M. Klapsiová - K. Nieslaniková - H. Walaská - -



24.9.2012 

1.Turistický kurz - Roháče 2012 

  

Ve dnech 8.9.-14.9. 2012 se 80 studentů naší školy zúčastnilo turistického kurzu v Západních 
Tatrách. Za velmi dobrého počasí absolvovali studenti tříd 5.A, 5.B, 3.D a 3.E hodnotný turisticko - 
sportovní pobyt ve středisku Žiar. Sledujte fotogalerii. 


	35. Olympijský šestiboj - 15. ročník
	34. Utkání "ALL STARS" v košíkové
	33. Volejbalový turnaj smíšených šestic
	32. Krajské kolo v atletickém čtyřboji
	31. Okresní kolo v atletickém čtyřboji
	30. Matula cup - turnaj smíšených družstev
	29. Pohár rozhlasu - okresní kolo- dívky
	28. Přebor školy v plavání
	27. Pohár Jana Bujoka
	26. Okrskové kolo v minifotbalu
	25. ročník Hutnické laťky
	22. Přátelské utkání v košíkové
	21. Velká cena Javorového
	20. Lyžařský kurz 2013 - Velké Karlovice
	19. Vánoční turnaje - stolní tenis
	18. Vánoční turnaje - volejbalové trojice
	17. Vánoční turnaje - silový přebor
	16. Vánoční turnaj v košíkové dvojic
	15.Okrskové kolo "Vánoční laťky"
	14.Okresní kolo SH v šachu
	13.Okresní kolo ve volejbalu dívek
	12.Futsal - okrskové kolo - mladší hoši -
	11. Okresní kolo v odbíjené chlapců
	10. Republikové finále v přespolním běhu
	9. Další postup do celostátního kola
	8. Celostátní finále SŠAP Corny - dívky
	7. Přespolní běh - okresní kolo - hoši
	6. Přespolní běh - okresní kolo - dívky
	5.Středoškolský atletický pohár - KF dívky 
	4.Středoškolský atletický pohár - KF hoši 
	3.Středoškolský atletický pohár - OP hoši 
	2.Středoškolský atletický pohár - OP dívky 
	1.Turistický kurz - Roháče 2012 

