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Studentský trojboj a turnaj v malé kopané 

V pátek 8. září 2017 proběhl v havlovickém Všesportovním areálu 5. ročník Trojboje Studentského 

parlamentu a turnaje v malé kopané. Akci pořádal Studentský parlament Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. a Havlovický svaz malého fotbalu z.s. 

 

Studentský trojboj se skládal ze tří disciplín – streetballu, minigolfu a beach-přehazované. Celkem se 

celé akce zúčastnilo více než sto žáků ze 7 škol z regionu – ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Radvanice, 

ZŠ Pilníkov, ZŠ Úpice-Lány, Městského gymnázia a SOŠ Úpice, ZŠ Bratří Čapků a Speciální ZŠ Augustina 

Bartoše v Úpici. 

 

Celou akci zahájil v 8:30 Jaroslav Kocián z Havlovického svazu malého fotbalu z.s. slovy: „Jsem rád, že 

jsme se tu po roce mohli opět všichni sejít. I letos nám počasí přeje a doufám, že jako každý rok si to 

tu všichni užijeme.“ Pak předal slovo Janu Balcarovi z Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. a Petře Nývltové z Městského gymnázia a SOŠ Úpice, která poděkovala učitelům za to, že 

dorazili i se svými žáky a také připomněla informace k organizaci. 

 

Starosta obce Havlovice, Pavel Dvořáček, dorazil na slavnostní předávání cen. „Jsem rád, že se tato 

akce koná opět v tomto sportovním areálu a doufám, že se tu všichni sejdeme i za rok.“ Ani v roce 

2017 nebyla porušena tradice a vítězové turnaje v malé kopané se šli vyfotit do řeky Úpy. 

 

Výsledky turnaje: 

 

V Trojboji Studentského parlamentu zvítězila ZŠ Úpice-Lány, která poprvé ke svému vítězství dostala 

kromě ceny i putovní pohár. Druhé a třetí místo si rozdělily ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ Bratří Čapků 

z Úpice. 

 

Prvenství v malé kopané obhájila škola ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Zápas byl napínavý do posledního 

okamžiku, protože o vítězi rozhodly teprve penaltové rozstřely. Druhé místo obsadila ZŠ Pilníkov a na 

třetím místě se umístila ZŠ Bratří Čapků z Úpice. 
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