Závody orientačního běhu v Sušici

V úterý 15. 11. 2022 pořádala ZŠ Elanor Sušice orientační běh pro žáky druhého stupně
sušických škol. Závodů se účastnily všechny zdejší školy, dokonce byl zájem i mezi
středoškoláky gymnázia. Pořadatelé zareagovali pružně a přidali tedy ještě jednu kategorii pro
střední školy. Krom pořádající školy a gymnázia se účastnily ještě ZŠ TGM a naše škola. Celkem
bylo více než 80 závodníků.
Naši školu reprezentovalo 26 žáků. Nutno podotknout, že závodníky nečekalo nic
jednoduchého. Nepříznivé podzimní počasí, skutečná mapa pro orientační běh (kterou většina
žáků viděla poprvé v životě), trasa sahající od lesoparku Luh až na sušické náměstí a vzdálenost
běhu, která závisela na schopnostech samotných závodníků. Kdo se dobře orientoval v mapě
a dokázal své znalosti přenést do reálného prostředí, naběhal během závodů méně (cca 3 km),
ale komu mapování nešlo a bloudil, strávil na trase více času a měl v nohách více kilometrů
(např. až na kraj Dlouhé Vsi a zpět…). Pro většinu závodníků se jednalo o první zkušenosti
s orientačním během a po závodě vyjadřovali spokojenost a nadšení pro tento sport. Ti
úspěšní díky radosti z výsledku a ti neúspěšní si přáli výsledek vylepšit. Celkově by si další
závody přáli skoro všichni.
Mladší žáci a žákyně měli jednodušší a kratší trasu, která čítala 12 kontrol. V této kategorii
slavila „Lerchovka“ dvojitý úspěch. Mezi mladšími děvčaty celkově zvítězila Marie Fišerová a
mezi chlapci zvítězil Dominik Bílý!
Trasa starších žáků a žákyň byla o něco delší a bylo nutné najít 18 kontrol. Také v této kategorii
jsme jako škola zaznamenali velký úspěch. Mezi staršími děvčaty obsadila třetí místo Nina
Kohoutová. Kategorii starších žáků jsme naprosto opanovali – 3. místo Karel Balog, 2. místo
Michal Šlapka, 1. místo Dominik Kašák!
Dohromady naše škola posbírala 6 cenných kovů z 12 možných!
Pořádající škole děkujeme za organizaci závodu. Díky patří také všem žákům reprezentujícím
naši školu!
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