
V pátek 7. 10. proběhl na lipenském stadionu již 13. ročník K TOUR – LIPENSKÁ KOLOBĚŽKA 

2022. Jde o velmi oblíbené závody jednotlivců a štafet, ve kterých „koloběží“ kluci a děvčata od 

třetích až do sedmých tříd. Letošnímu ročníku přálo nádherné počasí, celé dopoledne nám svítilo 

sluníčko a tak jsme si všichni závody opravdu užili. Naši školu reprezentovalo 31 „koloběžců“, kteří si 

vedli opravdu skvěle. V kategorii 3. tříd jsme měli 7 závodníků, kluci a děvčata soutěžili společně. Na 

2. místě dojela Viktoria Hanák, třetí byl Dominik Šulc a pátý Filip Dolejš. Od 4. třídy už jeli kluci a 

holky zvlášť. I tady jsme si vedli skvěle. Martin Zlámalík z 5. A vybojoval 1. místo a Kuba Dedek ze 

4. A dojel na 2. místě. Mezi děvčaty skončila na 3. místě Vendula Ocelková z 5. A. V kategorii hochů 

6. – 7. třída cílovou čarou profičel nejrychleji Daniel Vinkler, hned za ním se přiřítil David 

Kubajura, třetí místo vybojoval Matyáš Judl (všichni tři ze 7. A) a pátý dojel Jirka Chovanec z 6. A. 

Tuto kategorii jsme zcela ovládli! Na závěr jela děvčata 6. – 7. třída, kde zvítězila naše Terezka 

Hostášková ze 7. A! Po závodech jednotlivců, kteří jeli ve všech kategoriích jedno kolo – tedy 400 m, 

vyrazily na trať štafety. Štafetu tvořili dva kluci a dvě děvčata a každý závodník jel jedno kolo. 

Třeťáci postavili pouze 2 štafety, Loučka a my. Naši borci dojeli po vyrovnaném závodě druzí. 

V kategorii 4. – 5. třída soutěžily 4 štafety a naše družstvo vybojovalo 2. místo. V kategorii 6. – 7. 

třída jsme měli dva týmy, sedmáci dojeli na 1. místě a šesťáci na 3. místě!                                                                                                      

Závodníci na prvních třech místech dostali medaile, diplomy a věcné ceny, všichni pak během 

dopoledne džusík. Soutěž proběhla bez protestu a zranění. Čas byl měřen jen v rozjížďkách. Finále 

kategorií (do kterého postoupilo 6 nejlepších závodníků v každé kategorii) a štafeta se jely na umístění 

bez měření času. Ředitel soutěže byl pan Zdeněk Gaďourek, hlavním rozhodčím Martin Drietomský a 

hlavní zapisovatelka Helena Gaďourková. S organizací a průběhem závodů pomáhali naši osmáci a 

deváťáci Vojta Velešík, Martin Ferenc, Kamil Kresel, Honza Plhal a Natálie Skálová.      

 

Všem,  kteří závodili, starali se o své svěřence, fandili, měřili čas, zapisovali, závody připravili a 

zorganizovali, patří velký dík. Vítězům i všem ostatním závodníkům gratulujeme, děkujeme za úžasné 

sportovní výkony a věříme, že příští rok se opět setkáme na této skvělé akci! Ivana Andrýsková 


