Závěrečná zpráva
Název akce: Sportovní den seniorů Hodonín 2015
Datum konání: 26.11.2015
Čas: 9:30 prezence, 10:00 zahájení, 12:30 ukončení
Místo: Sportovní hala TJ Slovan Hodonín, Kasárenská 2, Hodonín
Ve čtvrtek 26.11. 2015 se do Hodonína sjelo celkem 35 aktivních seniorů, kteří se zúčastnili
sportovního klání s názvem Sportovní den seniorů Hodonín 2015. Akce pořádaná
Jihomoravskou krajskou organizací ČUS ve spolupráci s okresním pracovištěm ČUS Hodonín
a za přispění Jihomoravského kraje a města Hodonín pro podporu sportování seniorů se
vydařila. Na začátku sportovce přivítal předseda Sdružení důchodců Hodonín Ing. Polášek a
pronesl úvodní řeč.
Pětičlenná smíšená družstva soutěžila v šesti disciplínách, kterými byly ruské kuželky, šipky,
střelba na basketbalový koš, střelba na branku hokejkou, slalom s míčkem na tenisové raketě,
hod na cíl. Po ukončení soutěžního klání proběhlo sčítání výsledků a vyhodnocení nejlepších
sportovců. Dlouhou chvíli při čekání na vyhlášení vítězů si sportující senioři ukrátili
nezávazným sportování na jednotlivých stanovištích.
Ocenění byla jak individuální, tak týmová. Nejlepší senioři získali diplomy a drobné dárky od
Jihomoravské krajské organizace ČUS, jednotlivci medaile a týmy poháry. Vyhlášeni byli tito
sportovci, kteří získali v celkovém hodnocení nejvyšší počet bodů v těchto kategoriích:
Kategorie ženy:
1. místo: Blanka Urbánková - Cykloklub Komín
2. místo: Františka Netopilová - Hodonín 1
3. místo: Libuše Gotwaldová - Brno Město
Kategorie muži:
1. místo: Ladislav Netopil - Hodonín 1
2. místo: Miroslav Musil - Brno Tuřany
3. místo: Stanislav Myšák - Hodonín 2
Kategorie tým:
1. místo: Chudčice 2
2. místo: Brno Tuřany
3. místo: Hodonín 1
Všem oceněným gratulujeme!
Na závěr akce ještě dostali úplně všichni sportující účastníci tašky s drobnými dárky
věnovanými městem Hodonín a odebrali se do restaurace Sportklub, kde jim byl poskytnut
oběd a vyplaceno jízdné.
Celou akci doprovázel slovem moderátor David Hasman a fotodokumentaci zajistil fotograf
Igor Zehl. Fotky je možné shlédnout na stránkách ČUS JmK:
http://cusjm.cz/sportovni-den-senioru-hodonin-2015

