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6. ročník Studentského trojboje a 7. ročník turnaje v malé kopané  

Po roce se opět Všesportovní areál v Havlovicích zaplnil účastníky Studentského trojboje a hráči 

turnaje v malé kopané. Letos se akce konala v pondělí 10. září 2018, začala slavnostním nástupem 

všech studentů zúčastněných škol. Poté je přivítali pořadatelé Jaroslav Kocián za Havlovický svaz 

malého fotbalu z.s. a Jan Balcar s Petrou Nývltovou za Studentský parlament Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. Všem soutěžícím popřáli skvělé výsledky a připomněli princip fair 

play.  

Studentského trojboje se tentokrát zúčastnilo 5 škol z regionu – ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Bratří 

Čapků, ZŠ Pilníkov, ZŠ Úpice-Lány a Městské gymnázium a SOŠ Úpice. Miniturnaj ve streetballu, 

minigolfu a beach-přehazované neměl jasného favorita a zápasy byly vyrovnané. První místo obhájila 

ZŠ Úpice-Lány a odvezla si na jeden rok putovní pohár. Na druhém místě se umístila ZŠ Bratří Čapků a 

na třetím ZŠ Rtyně v Podkrkonoší.  

Do turnaje v malé kopané se kromě škol, které se účastnily Studentského trojboje, připojila i Speciální 

ZŠ Augustina Bartoše v Úpici. Prvenství v turnaji v malé kopané získala ZŠ Pilníkov, druhé místo 

obsadilo Městské gymnázium a SOŠ Úpice a na třetím místě se umístili loňští vítězové ZŠ Rtyně 

v Podkrkonoší. Kompletní výsledky jak ze Studentského trojboje, tak turnaje v malé kopané najdete 

v příloze. 

„Tato akce je ojedinělá už tím, že spojuje školy z našeho regionu. Studenti pod patronací studentského 

parlamentu Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. se učí mezi sebou spolupracovat při 

pořadatelství organizačně náročné akce. Děkuji všem učitelům, kteří spolu se žáky sem přijeli. Velké 

poděkování patří kolegyním Petře Nývltové a Ivetě Jiříčkové, “ řekl Jan Balcar ředitel Místní akční 

skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.  

Putovní poháry a ceny školám předali pořadatelé při závěrečném vyhlašování výsledků. Nakonec se 

vítězové jak turnaje v malé kopané, tak Studentského trojboje vyfotili v řece Úpě. Fotky z akce 

najdete zde. 
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