BRONZOVÝ PÁTEK A BRAMBOROVÉ ÚTERÝ
Nenechte se ošálit titulkem, nebudu psát o školní jídelně. Tentokrát,
pro změnu, opět o basketbale.

„LÍSTEK TŘETÍ“
Nejdříve děvčata. Pátek, 26. 10., byl pro naše reprezentantky pátkem šťastným. Zástupkyně
něžného pohlaví vybojovaly v krajském kole v Novém Jičíně 3. místo v kategorii VI.B.
Herně byl turnaj na vysoké úrovni. I rozhodování díky akreditovaným ligovým rozhodčím bylo
téměř bezchybné. Hra, to je již jiná. „Infarkt“ jsem málem dostal ihned v úvodním zápase proti
družstvu Havířova, který děvčata vyhrála rozdílem jednoho bodu 23:22. ( i když 2 min. před
koncem zápasu vedly rozdílem 9 bodů). Potrápily i budoucí stříbrné medailistky z Bruntálu, se
kterými drželi vyrovnané skóre až do 12. min. (z 16 min. hracích). Nakonec děvčata získala dvě
vítězství a dvě prohry a díky lepšímu skóre přivezla bronz. Turnaje se zúčastnily týmy z Příbora,
Bruntálu, Ostravy, Havířova a FM.
GPB team dolní řada zleva: Durčáková Tereza, Kristýna Vojkovská, Zátopková Jana
horní řada zleva - Kaňoková Andrea, Wicherková Anna, Juřicová Tereza a Baierová Kristýna.

Chlapci odjeli v úterý 6. 11. poměřit své herní dovednosti na turnaj do Ostravy - Bělského lesa.
Sebevědomí rozhodně chlapcům nechybělo. „Bavič“ družstva, Maxmilián, nepředváděl výkony
jen mimo palubovku, ale i na hřišti a táhl naše borce proti soupeřům.
Bohužel, krajská úroveň chlapců byla zcela mimo naše možnosti. Jednak fyzickou konstitucí hráčů
soupeře, ale i herní a sportovní dovedností. Přesto jsme bojovali a budoucím vítězům,
ostravskému sportovnímu gymnáziu, jsme dokázali vstřelit 8 bodů.
„Našim“ soupeřem byli chlapci z Příbora. Vítězstvím v třetím zápase jsme nakonec obsadili
4. místo, za družstvy Sportovního gymnázia Ostravy, Gymnázia Ostravy Hrabůvky a Nového
Jičína.

Naši borci zleva: Josef Jaroš, Patrik Tyleček, Matěj Skotnica, Maxmilián Navrátil, Ondřej Petkov,
Lukáš Brázdil, Jan Špaček, Daniel Vilimovský a Jakub Vyskočil.
Poděkování patří oběma družstvům za pěknou reprezentaci školy.
Za předmětovou komisi TV, Daniel Svoboda

