
NA BEDNĚ
Ve  středu  18.  srpna  2021  se  na  stadionu  TJ  Lokomotiva  Olomouc
uskutečnily sportovní hry seniorů Olomouckého kraje. K účasti  na hrách
bylo přizváno  i družstvo spolku SENIORS, z.s., který reprezentací pověřil
své  Ostravské  organizační  centrum.  To  z  ostravských  seniorských
sportovců vybralo   Katku Videnovou (1.řada zleva),  Laďku Jemelkovou
(uprostřed), Majku Darmovzalovou, Milana Starého (vlevo) a Jirku Krále –
Mašinku, kapitána družstva.

 
 Než  se  družstvo  „na
bednu“ dostalo, muselo,
spolu s dalšími čtyřiceti
týmy  změřit  své  síly  v
deseti  disciplínách,
sprint  na  čtyřicet  metrů
nevyjímaje.  Kdo  ze
čtenářů  našich
webových  stránek
sleduje   informace  o
seniorském  sportování,
jistě  tuší,  že  se
soutěžilo  v  šipkách,
bollobalu,  srážení
plechovek,  košíkové,
hod  pytlíkem  s  pískem
do otvorů desky, střelbě
na  florbalovou  branku,
kroužky,  běh  s
tenisovou  raketou  a
míčkem a též koulením
pétangových  koulí  k
cílové  metě.  Prostě
převážně  technické  ale
též  fyzicky  náročné
disciplíny,  jak
ukazujeme  na
připojených  snímcích  z
většiny disciplín.
Druhé místo v celkovém
hodnocení  družstev
(jednotlivci  v  Olomouci
nebyli  hodnoceni)  je
obrovským  úspěchem.
Celé družstvo po celou
dobu  soutěže  působilo
kompaktně a  při  plnění

jednotlivých  disciplín  se  všichni  navzájem  povzbuzovali.  Je  na  místě  všem  pěti
ostravským seniorským reprezentantům poblahopřát.  



Několika snímky se vracíme do atmosféry seniorských sportovních her v Olomouci:

Nástup seniorských sportovců Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Ostravy,
Slováků i Poláků.

Majka
Darmovzalová 
hází šipky do terče



Jirka  Král  –  Mašinka  se  snaží
dostat  pétangovou  kouli  co
nejblíže  k  metě  u  nohou
rozhodčího…

Na  spodním  snímku  se  o  totéž
úspěšně pokouší Katka.



 Zdánlivě jednoduchá
záležitost  –  trefit
branku  přes  celou
atletickou dráhu, a to
odehráním  míčku  z
tartanového
podkladu…

Na  horním  snímku
střílí  Mašinka,  na
spodním Milan.



Bezesporu fyzicky nejnáročnější disciplína – běh na 40 mertů.
Vidíte  úsilí  Lady,  která  svým  běžeckým  výkonem  významně  přispěla  k  celkovému
úspěchu našeho družstva. 



             Takto vypadala taktická porada před každou disciplínou…



Radostné chvíle celého družstva i jeho vedoucího po soutěži.
 


