VOLEJBALOVÝ PROSINEC
Prosinec je letos ve znamení volejbalu. Nejdříve zavítalo družstvo starších chlapců na
palubovku Střední průmyslové školy, obchodní akademie a jazykové školy FM,
která 6. 12. pořádala okresní přebor středních škol v kategorii chlapců.
Ve čtvrtek 13. 12. naši školu reprezentovalo družstvo dívek na okresním přeboru středních
škol, tentokrát na půdě Gymnázia Frýdek.
Poslední volejbalovou „akcí“ bude Vánoční turnaj GPB, který proběhne 20. 12. v tělocvičnách
naší školy. Turnaj je tradičně „okořeněn“ zápasem vítězné třídy turnaje s družstvem kantorů.
Tímto zveme všechny volejbalové příznivce, aby přišli ve 12:00 podpořit své favority.
Družstvo gymnázia odehrálo turnaj ve složení: Michal Stavrovský, Daniel Fišer, Michal Pokluda
a Petr Lisník 6.A,
Lukáš Polášek, Viktor
Vařeka z 5.A, Kryštof
Mec ze 4.C. Adam
Žídek z 3.B a Matěj
Šrajer z 2.B
Výkonnostně byli naši
chlapci někde
„uprostřed“ turnaje.
Největší opory,
volejbalisté Lukáš,
Kryštof a Matěj,
organizovali hráče a
místy i hru na hřišti.
Příjemným překvapením
družstva GPB byl
Matěj, žák teprve 2. ročníku. Družstvo GPB odehrálo vyrovnané zápasy, v některých momentech
nám chyběla i troška sportovního štěstí k dosažení lepšího výsledku. Ale takový je sport.
Konečné 3.místo je zásluha celého družstva a kolektivního
výkonu všech chlapců.
Děvčata nastoupila v silné sestavě současných nebo
bývalých hráček Sokola. GPB team hrál ve složení:
Viktorie Kurillová z 3.A, Klára Tomčalová ze 3.C,
Klára Kurillová a Nina Suranová z 5.A,
Klára Janouškovcová z 5.B a Kateřina Tylečková z
6.B.

Účast 6 družstev znamenal herní systém na 2 skupiny.
Bohužel nám los tentokrát nepřál a naše děvčata
„narazila“ ve skupině na Gymnázium Frýdlant a
Gymnázium Třinec. Tři nejsilnější družstva turnaje se
potkala již ve skupině. Zápasy byly krásné, bojovalo se o
každý míč a divák si odnesl silný sportovní zážitek. Ve
vyrovnaných koncovkách zápasů jsme podlehli soupeřům
a z 3. místa ve skupině jsme již bohužel do bojů o
medaile nazasáhly. Děvčatům patří poděkování za
předvedené výkony.
Za předmětovou komisi TV Lucie Chovancová a Daniel
Svoboda

