
KOPŘIVNICKÁ NEJ  ANEB JAKÉ BYLY NEJLEPŠÍ VÝKONY 

 

Podíváme se krátce na to, jak se soutěžícím dařilo v připravených disciplínách organizátory her. 

 

1.ŠIPKY 

Zasáhnout v terči všechny desítky je téměř nemožné, přesto byly naházeny pěkné body. Jeden 

soutěžící dal 46 bodů, tři dosáhli 43 bodů a další tři jen o bod méně, celkem 42 bodů. 

 

2.FLORBAL 

Původně předepsaná vzdálenost střelby byla o 2 metry zkrácena a tak se nemůžeme divit, že se do  

malé branky podařilo trefit všemi míčky celkem 43 soutěžícím! 

 

3. GOLF SNAG 

Tato disciplína byla dána do soutěže místo kroužků, ale i tak nebyla snadná. Trefovat co nejlépe na 

střed vodorovného terče nebyla vůbec snadná záležitost. Dát tedy minimální součet bodů (5) je pro 

profíky v golfu a ne amatéry mezi seniorskou generací. I tak byly zaznamenány tyto kvalitní paty – 

dva dosáhli součtu 9, dva pak 11 a celkem jedenáct lidí mělo číselný součet 13. 

 

4. BOLLO BALL 

Umístit všech pět míčků na nejvyšší žerď ze tří se povedlo jen jednomu soutěžícímu, hodil tak 15 

bodů, o bod méně (14) si zapsal taky jedinec a na číslu 13 ukončilo svoje pokusy 6 sportovců 

 

5. BASKETBAL 

Tato disciplína byla co do počtu celkového zisku bodů nejtěžší. Jen tři ze všech házejících 170 

účastníků dokázalo z pěti pokusů dostat do koše čtyři míče! 

 

6. PETANG 

Umístit dvě petangové koule ze tří hozených co nejblíže  pevně zabudovaného košonku se některým 

povedlo velice zdárně. Nejlepší součet dvou koulí byl 11 cm, zvládli to dva závodníci, další dva 

měli součet 14 cm, další jeden 17 cm. 

 

7. BĚH S TENIS.RAKETOU 

Jediná běžecká disciplína byla odměnou pro ty, co se rádi ještě proběhnout. Na kvalitním tartanu 

byly taky velice pěkné běžecké časy, hlavně u žen. Tam dominoval čas 6,10 sec., za ní pak 6,15 sec 

a třetí žena dala 2x10 metrů za 6,30 sec. U mužů se běhaly časy v průměru o sekundu horší než u 

žen. Ti to měli s otočkou o pět metrů delší a dostat se pod 7 vteřin je pro sprintery. 

 

8.HOD MÍČKEM NA CÍL 

Trefit nejmenší čtverec o rozměru 30x30 cm na 5 metrů se zdá poměrně snadnou záležitostí. Ze 

všech startujících se mohl maximálním ziskem bodů (15) pochlubit jen jeden soutěžící. Jen o 

jeden bod méně tj.14 dokázalo nasbírat 7 sportovců, dokonce 18 házejících zaznamenalo 13 bodů! 

 

V textu používám při uvádění nejlepších výkonů převážně mužský rod, ale ne vždy měli nejlepší 

výsledky muži, ba naopak, ženy v tomto ročníku docela překvapovaly skvělými zásahy, trefami a  

běhy. 

 

Perličky ze sportovišť shrnul a zaznamenal Karel Moškoř, hlavní rozhodčí her 


