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Pohár rozhlasu iiŽ zná své vítěze
ATLEnKA Acwryeohodu na Městském stadíonu v Tachově p ekazil na
I JAN VYDRA

TACHOV - Ve čtvrtek se na
Městském stadionu v Tachově
konaly atletické závody žactva
- Pohár rozhlasu. Počasí bylo
až na několik p eháněk vcelku
p íjemné. Ve v sledkové listi-
ně uvádíme pouze Vítěze.

V sledky

Mladší Žákyně
Dálka: Romana Komárková

(BezdruŽice); v ška: Eva Me_
jerová (Planá nám'); hod míč-
kem: Marcela Vrchotová (St'
Sedliště); běh na 60 m: Tereza
Černá (Tachov Hornická); běh

na 600 m: Tereza Černá (Ta_
chov Hornická); štafeta 4x60
m: ZŠ BezdruŽice (P. BlaŽko-
vá, N. Kalistová, R. Komárko-
vá,I. LuIlákováJ; soutěŽ druŽ-
stev: ZŠ Bezdružice.

Starší Žákyné
Dálka: Lucie Franková

(St íbro Mánesova); vyška:
Sárka Hulmáková (Bor); wh
koulí: Leona Radochová (St.
Sediiště); běh na 60 m: Lenka
Lepičová (St íbro Mánesova);
běh na 800 m: Zlatuše Ulahe_
lová (St. Sedliště); štafeta
4x60 m: ZŠ Bor (Seidlová' J'
Procyková, Š. Hulmáková, K.

Zder1ková) a ZŠ St ibro Má_
nesova (P. Heverklová, M. Ma-
toušková, M. Vlková' K. Vota-
vová); soutěŽ druŽstev: ZŠ
Bor.

Mladší žáci
Dálka: David Dlesk (Pianá

nám.); v'. ška: Vladimír Norr
(Tachov Kostelní), Ji í Šika
(Bor) a Miroslav Gengel (Bez-
druŽice); hod míčkem: Dušan
Hoffmann (Bezdružice), běh
na 60 m: Petr Bureš (Tachov
Hornická); běh na 1000 m:
Michal Kvasnička (Tachov
Kostelní), štafeta 4x60 m: ZŠ
Koste]ní (Michat opava, Mi-

sanovská, Bor {2:07),3. M. Štrob_
lová, cagarinova (2:l3). Míček:
]. L. Šmatová, Hornická (46'60
m)' 2' J. Sottkupová, StráŽ (44,08),
3. K' Mocor'á, Gagarinol'a (34,l6)'
Dálka: 1' Á. Řezníčková, Bor (377
cm), 2. L. Konštákor'á' BezdrrrŽice
i373l' 3. A' Kašíko.,'á, lr'Íánesova
(371)

Chlapci
l. ročník:50 m: 1' \4.Zezula,

Cagarinova (8,9 vt.l, 2. J' Strán-
ski', Bor (9'0), 3. L. Šteíanjsko,
Bezdr. (9,2J. 300 m: t. J. Kuriji.t,
Bor (l:01 min.), 2. T. Berka, Hor-
nická (1:06),3. D. Maroušek, Bez-
dr' (1:07). MíČek: 1' V' Sk]enár'
Zárečná (27,15 m), 2. J. T ma,
Bor (25,85 m), 3. Nl' Šašek, K.
Lázně (23,55). Dálka: I. J. Kurfi t,
Bor (310 cm), 2. P. Samko, KIa-
druby (309), 3. K. Lidick , Valy
(306)

II. ročník: 50 m:l J Filinger.

chvÍli pouze déšť
roslav Csik s, Michal Kvas-
nička, Petr Jadlovsky); soutěz
družstev: zŠ Bor.

Starší Žáci
Dálka: David Karban

(stráž); vyška: Josef Kozák
(Bezdružice); vrh koulí: Pavel
Malík (Tachov Zárečná), běh
na 60 m: ond ej Bočan [Tal
chov Zárečná) a Miroslav Ma_
tejčík (Bor); běh na 1500 m:
P emysl Hanilec (Gymnázium
Tachov); štafeta 4x60 m: ZŠ
Bor (R' Zemánek, L. Musil, R.
Hetnerovič, M. Matejčík) ; sou_
těž druŽstev: ZŠ Tachov Zá-
rečná.

c/autlr-, to (. JLooo

Malí školáci se vypiali ve St íb e ke kvalitním rnkonrim
I JAN VYDRA

vÁcLnv PETEŘíK

sTŘÍBRo . V ritery se na
stadionu Ve st íb e konala
okresní soutěŽ v lehké atletice.
Utkali se školáci pn'ního stup-
ně z celého okresu. Během
dopoledne byly k vidění kva_
litní rrykory.

Dívky
I. ročník: Běh na 50 m: l- M.

Janoušková, Hornická TC (9,l
\1.)' 2' J. F]orová, Mánesor'a ST
(9,3),3. I. Kulhánková, Ha]Že
(9'5). 30o m: 1. M. Janoušková,
Hornická (1:03 min.], 2. V. Slád-
ková' Gagarinova ST (1:06),3. ItÍ.
Trár'rríčková, Mánesova ( ] :07J .

Míček: 1' N. Mazačová, K. Lázně
(15'50 m),2. D' Hasa]ová,7Árečná
TC (14,22),3. V. Plintová' Kostelní
Tc (14'l2). Dálka:1. D. Hasalová,

ZáreČná (298 cm),2.
Gagarinova (293),3.
Kostelní (289).

K. Matysor,á,
V. Piintová,

II. ročník: 50 m: ]. B. Květo.
rová, VaJy PL (8,9 lt.J, 2' M. Kaz.

dová, Bor (8,9)' 3. A. KIečková,
Zárečná (9,0). 300 m: .l. A. K]eč_
ková, Zárečná (l:02 min.), 2. P.
Pánková' NáIněstí PL (l:03), J'
M. Rabová, Valy il:04). Míček:
] ' L' Jochacr'or'á, BezdrriŽjr:e
12S,7a nlJ, 2- P. Krásná. K].:irr.rb}'
i22'] 8), 3. .I\,Í. Iiabor'á' \'a]y (20,5)'
Dálka: ]' E. Vá]ová' Kosteiní (3l4
cm-), 2. H' Zamková, Kladrrrby
(3l3]' 3. K. K epelor'á, BezdrrrŽice
(3 I 2J.

III. ročnÍk 50 m: I. S. Su-
chardová, Bor (8'2 vt.J' 2. R. Kas'
ková, Kladruby (8'_3)' 3. V. Sarva-
šová, Kostelní {8'4). 500 m: l' M.
Sládková, Gagarinova (1:44 min.),
2' D. Kušlitová, Hornická (l:5l),
3' S. Vrbová, Zárečná (1:5a). N{í
ček: l' A. Kabourková' Hornická

7 t ftf oufir

(32'50 m)' 2. S. Janáková' Kostelní
(28 

'20) ' 3. Z. Ko ínková, Bor (28) .

Dálka: 1- V. Sarvašová, Kostelní
(a05 cm), 2. A. Rendlová, Bor
(347)' 3. R. Kasková, Kladruby
(342)

lV. ročník: S0 m: ]' L' Crllj
kor,á' l]ornická (8,3 rr.], 2. B' No
váková, Gagarrnova (8,3l, 3' R.
Seii]elová, Náměstí (S,4)- 500 nr:
]. \í' \Lltá' Hornická ( ::44 min']'
2' _l 

P]achá, \|a1v' Ii:.i_<], 3' E.
Jeiállková, Zárečná ( l :45). Míček:
]. V. Kuncová, Bor i38'70 m). 2.
A. Jeb;,''á' }]ornjcká (3],20),3. J'
\zašíčková, Náměstí (29,86). Dál_
ka: ]. \'. Gabrie]or,á, Náměstí (357
cmJ, 2. L. Melgerová, Bor (357)'
3' I\Í Prr'rckor'j' Ga3arinor'a
(3s2 )

V. ročník: 50 m: 1. H' Nová-
ková' Kl.:druby (7,8 \'I.)' 2. A. Řez-
níčková, Bor (7,9J,3. L' Nováková,
stráŽ (8,0]' 6oo m:l. L. Šmatová,
}]ornická (2:0l mjn.), 2' H. Kra-

rtcrt. D u;K-- ( .tl. lpoo

Borští skoněili pátí
ÚspĚctt/Děvčata se prosadila i v jednOtlj,,']': -

Hornická s Borem
si vedly nei lépe
BAsKEtBAL/Zjednotlivc zaujala Šárka
Hulmáková, které se stelecky da ilo
I JAROSLAV LINEK

TACHOVSKO Základní
školy Hornická Tachov a Bor
kralovaly okresnímu p eboru
basketbalu. Mezi staršírni mi-
nižáky byla první Hornická,
která měla stejny počet bodťt
jako Bor, ovšem poměr zevZá-
jemnych zápas hovo í pro
Tachovany. Nejlepším st el-
cem Se stal Tomáš Minich
(Hornická)' ktery Zaznamenal
42 bodrj. V kategorii Žákytl

se z častnila pouze t i druŽ-
stva, která hrála trojkolově.
Nejťrspěšnější byl Bor A, dru-
há skončila ZS Kostelní Ta-
chov, t etí míSto pat í Boru
B' Z jednotlivcťr Zaujal vykon
Šarty Hulrnákové (Bor), která
daia 203 bodtl!

V nejsilněji obsazené kate-
gorii Žákťl zápolilo šest tym .

V napírravych bojích si nejlé-
pe Vedia Hornická (l9 b.),
drr'rhy skonČil Bor (17 b.) a

t etí Kostelní Tachov (17 b.).

HoDoNÍN - M]adé stolní
tenistky ze ZákIadní školy v
Boru se neztratily na republi-
kovém finále druŽstev Zá-
kladních škoi, které se konalo
v Hodoníně.

V základní skupině pod-
iehla borská děvčata Bechyni
l :4, když jediny bod získala
Kostrounová. Ve druhém ut-
kání Bor porazil Prahu 4 : 2;
Prohra s Fr dlantem ve vy a-
zovacím Systému však Borské
odsoudila pouze k boji o 5.
místo. To nakonec děvčata w-

Hornická (B'5 vt.-)' 2. o. Packan'
Bor (8,5),3. A. Zmrhal, Valy (8,5).
300 m: 1. F. Dvo ák, Hornická
(56'6 min.), 2' P' HanŽlík, Kia-
druby (58,6), 3. K. Nor.ikor', Ga-
garinova (1:00). Míček: i. P. Kon-
háuser, Valy (32,56 m], 2. V. Mi-
šák, Bor (30,29)' 3. S. Zajíček, Má-
nesor'a (29,65). Dálka: ]. V. l\4i-
šák, Bor (365 cm], 2' F' Dvo ák,
Hornjcká (335], 3' Korrnoš, I{a]Že
(33 r ).

III. ročník:50 m:1. N,Í. Ch]ad,
]\4ánesova (8,3 vt'J, 2. \l' Zwett]er,
K. Lázně (8,4)' 3. P. Mrchálek, Ga_
garinova (8,61. 500 m: 1 M. Ko-
hout, HalŽe (1:4l min.),2. t . \/jk'
tora, K. Lázně (1:a2),3' P. Horák'
Hornická (1:43). Míček: l. J. KIét,
Lom (37,06 rn), 2. P. Mareš, Ch.
Planá (35,92), 3. T. KoŽeluh, Zá-
rečná (35,38). Dálka: l. M. Ko-
hout, Ha]Že (357 cm)' 2. J. Burda,
Bor (356), 3. P. Fabián, Valy (3a9).

lV. ročník: 50 m: l. Z. Jurda.

T4qrr.*'

bojovala, kdyŽ pOIa]._: * ."

rnácí Hodonín 4: 1.

V kategorii jecin::,.'.': - : :

mezi šestnáct nelie; s ":. : ' "

kázaly plosadit K.-.:- - _' . :

Vokurková a Kor:a_: ''. :' -

dokazuje, ze i bl:s..' := . -
patíV rámci :š:-_- -

spoleČnosti tec: :.: '::: '

okresní rada l^ŠS_' :=, _ 
=

sefu Kortano',-. := -.*-;
zajistil prepri'.*:-i:-. - -.
tornobilern. O;:.: .'j-
Žilé Cesto\'a:. .._-l:-

Bor (7,8 r"'t.), 2' V. Ne::. |ilÍ

ST (8'0)' 3. M. Chlác:. ill.lLilll

nova (8,0). 500 m: l. i I rtr*lr,

ZÁrečná (l:40 min.], ] - :.''r'Lrr

ruk, Mánesova (i:41],: _'. 
lrrLrllrt,

Valy (l:42). Míček: . - 
''':'

5Jeczki, Náměstí (42.: -
Svoboda, Gagarinor'; ::
F. Černy;, ZvŠ ST 1_:9 _ ]lirri]i1tl-

l. Z. Jurda. BcÍ (:C: '-
BobÓIk, ZáleČná t'l6j : -

Cagarinova (369).

V.'ročník: 50 m: -

chač' Zárečná (7,4 ri _

relik, KosteinÍ (7'8-1.., 'll'
Ch. Planá (7'9J. 6oo rn: '

cnac' Zárecna (]:)9 - _

Totzauer, Bor (2:061. _: _ : L,i

Kladruby (2:07J. \ÍÍČ:r'
Ladtiak' ZareČná (54.-: _

No'r'.'Kostelní(45,E_. ] - 
'i'va' Náměstí (45,7t)' D.: r'.

Novy, KostelnÍ (4Cc
Lad ák, Zárečná (,1C_: j _

va, Náměstí (377)

D pfL !.G.iF-

prost edkr-
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