
 

 

 

Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu – III. ročník 

 

Dne 5.9.2019 se uskutečnil III. ročník soutěže Trojboj dětských družstev o putovní pohár 

Mikroregionu Vlachovo Březí. Opět čtvrtek prvního týdne nového školního roku, opět pro náš 

podnik ideální počasí. Putovní pohár mikroregionu se je již tradiční akcí zahájení školního 

roku a doufáme, že budeme moci pokračovat i v dalších letech. Akce se tentokrát konala ve 

Strunkovicích nad Blanicí, ve sportovního areálu na Sokolské louce, kde bylo k dispozici 

sociální zázemí a posezení pro soutěžící a diváky. 

 

Akce se samozřejmě připravovala delší dobu, kromě zajištění medailí, pohárů, občerstvení a 

dalšího materiálu, šlo zejména o výběr místa konání a tras jednotlivých disciplín. Zde bych 

chtěl zejména poděkovat vedení městyse Strunkovice nad Blanicí a ZŠ Strunkovice nad 

Blanicí, za pomoc s přípravou a organizací celé akce. Poděkování patří rovněž místní 

organizaci TJ Sokol za poskytnutí zázemí pro sportovce a spolku Sportovních aktivit Šumava 

za zapůjčení sportovní střelnice. 

 

Hlavní příprava na místě soutěže začala v 9.00hod, pod vedením starosty Ing. Karla Matějky a 

zástupce CSS mikroregionu Vlachovo Březí, pana Josefa Urbana. Bylo provedeno značení 

tras, připravena stanoviště pro střelbu v rámci třetí disciplíny (biatlon), zkontrolovány běžecké 

a cyklistické tratě závodu. Z důvodu bezpečnosti a hladkého průběhu závodu byla třetí 

disciplína (biatlon = crossfit cviky „angličáky“ + střelba) oddělena od ostatních, a byla 

realizována samostatně, po dokončení předchozích dvou disciplín. Vítanou změnou oproti 

předchozím ročníkům byl nákup nových nalepovacích čísel, který nám umožnil očíslovat 

stejným číslem všechny závodníky každého z družstev. 

 

Na 10. hodinu přijela auta a autobusy se závodníky, byla dokončena příprava závodu, a 

provedeny zápisy družstev. Z dopravních důvodů byla účast na soutěži slabší, než v minulých 

ročnících. Letošní rok soutěžila 4 družstva v I. kategorii (1.-5. třída) a 9 družstev ve II. 

kategorii (6.-9. třída). Jedno družstvo II. kategorie muselo být z důvodu nesplnění požadavku 

na účast dívky v každém družstvu po závodě diskvalifikováno. 

 

Start běžců I. kategorie proběhl v 10:45 hodin a nutno říci, že tato kategorie byla celkově 

velice vyrovnaná. Běžci, cyklisté i „biatlonisté“ podávali vyrovnané výkony, čemuž 

odpovídaly i celkově dosažené časy. Celkový čas závodu I. kategorie byl u nejlepšího 

družstva 14 minut 17 vteřin, poslední družstvo mělo čas 15 minut 53 vteřin. 

 

Následně startovala II. kategorie, která měla v běhu a cyklistice prodloužené tratě na téměř 

dvojnásobek oproti I. kategorie, běžci a cyklisté na svých tratích míjeli kiosek sportovního 

areálu. Všichni tak již od první disciplíny mohli sledovat jednotlivé závodníky a družstva na 

trati. I rozdíl ve výsledných časech byl výraznější, než v případě I. kategorie. V rámci této 

kategorie bylo dosaženo časů od 23 minut 38 vteřin do 31minut.  

 

Ihned po závodě následovalo vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. Ceny jako v minulém 

roce věnoval s přispěním Jihočeského kraje mikroregion Vlachovo Březí. Družstva na 

stupních vítězů obdržela poháry, medaile a dárkové poukázky na nákup sportovního zboží. 

Všichni závodníci pak malou svačinku. 

 



 

 

 

Poděkování patří všem organizátorům za výbornou přípravu a dohled nad realizací závodu, 

závodníkům za to, že soutěžili v duchu fair play, divákům za to, že vytvořili perfektní 

atmosféru, která jistě pomohla závodníkům k dosažení maximálních výkonů. 

 

Závěrem si za přípravný tým dovoluji konstatovat, že se již těšíme na příští rok… kde se asi 

uskuteční? 

 

Josef Urban 

DSO Vlachovo Březí 

 

Celkové výsledky: 

Kategorie I.: 1. – 5. třída ZŠ 

4 družstva  

1. místo  Mexiko I. (Strunkovice n. Bl.) 

2. místo  Šumavské Hoštice I. 

3. místo  Mexiko II. (Strunkovice n. Bl.) 

4. místo  Šumavské Hoštice II.  

 

Kategorie II.: 6. – 9. třída ZŠ 

9 družstev 

1. místo  Mexiko II. (Strunkovice n. Bl.) 

2. místo  Uhřice  

3. místo  Šumavské Hoštice II. 

4. místo Vlachovo Březí 

5. místo  Bušanovice 

6. místo Šumavské Hoštice 1 

7. místo Chlumany  

8. místo Mexiko I.  

Dub – Diskvalifikován 
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