Akce byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem

Mezinárodní sportovní hry Olomouc 2018 (MSH)
Olomouc, 16. – 19. 7.2018
areál Střední školy polytechnické, ul. Rooseveltova79, sportovní areál Lokomotiva Olomouc
Soutěžilo 19 družstev: 4 zahraniční družstva (Slovensko, Maďarsko, 2 družstva z Polska
10 družstev Krajských rad seniorů
5 družstev celostátních organizací seniorů
Zástupci KHK: družstvo KRS KHK, 8 členů a vedoucí týmu
2 soutěžící v družstvu Českého svazu žen
Složení družstva Krajské rady seniorů KHK:
Hudská Bohdanka, Senioři ČR, Místní organizace seniorů Hradec Králové
Karasová Marcela, Senioři ČR, Místní organizace seniorů Hradec Králové
Holečková Zdeňka, OS železničářů, místní organizace seniorů Hradec Králové
Pospíšil Jiří, OS železničářů, místní organizace seniorů Hradec Králové
Florianová Jana, Klub seniorů Doudleby nad Orlicí
Tobišková Věra, Klub seniorů Doudleby nad Orlicí
Hajnová Hana, Klub seniorů Borohrádek
Hajn Pavel, Klub seniorů Borohrádek
vedoucí družstva Růžena Ryglová, předsedkyně KRS KHK
V družstvu ČSŽ se zúčastnili Lukášová Valerie, místní organizace Trutnov
Jarošová Anežka, místní organizace Hradec Králové
Soutěžní discipliny:
ŠIPKY - hod 5 šipkami do terče na vzdálenost 3 m
PETANG (UPRAVENÝ) - hod 3 koulemi na cílovou čáru na vzdálenost 5 m
HOKEJ - střelba florbalovou holí 5 míčky do malé branky na vzdálenost 8 m
KROUŽKY - hod 3 kroužky na vzdálenost 3 m na kužel
KOLEČKO - převoz břemene na kolečku na čas na vzdálenost 2 x 12 m
GOLF-SNAG - střelba golfovou holí 5 míčky na terč ve vzdálenosti 5 m
RAKETA - běh s míčkem na tenisové raketě na čas na vzdálenost 2 x 12 m
BOLLOBALL - hod 3 páry svázaných tenisových míčků na vzdálenost 4 m
BĚH - na čas ženy 40 m, muži na 70 m
GRANÁT - hod 3 granáty na cíl ve vzdálenosti ženy 8 m, muži 12 m
Kategorie: žen do 70 let, ženy nad 70 let
muži do 70 let, muži nad 70 let
rozhodující je datum narození ke dni konání soutěže tj. 17. 7. 2018
Program: 16. 7. příjezd, ubytování, možnost tréninku na sportovišti
17. 7. soutěže
18. 7. zpracování výsledků; prohlídka Olomouce, památek, vč. Svatého Kopečku,
vyhlášení výsledků, předávání medailí a diplomů

Akce byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem
19. 7. ukončení, odjezd

Družstvo Královéhradeckého kraje se umístilo na velmi pěkném 6. místě (z 19 družstev):
1. místo
1. místo

Florianová Jana
Tobišková Věra

ženy nad 70let
ženy do 70 let

hokej
šipky

2. místo
2. místo
2. místo

Florianová Jana
Hajn Pavel
Hajn Pavel

ženy nad 70 let
muži do 70 let
muži do 70 let

raketa
kolečko
běh

3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo

Florianová Jana
Hudská Bohdanka
Hajnová Hana
Hajn Pavel
Pospíšil Jiří

ženy nad 70 let
ženy nad 70 let
ženy do 70 let
muži do 70. let
muži do 70 let

kroužky
petang
granát
hokej
raketa

V družstvu Českého svazu žen se umístily zástupkyně KHK:
2. místo
Jarošová Anežka
ženy nad 70 let
2. místo
Lukášová Valerie
ženy do 70 let

granát
petang

Závody byly velmi zdařilé, soutěžilo se v přátelské atmosféře s cílem dosáhnout co nejlepšího
výsledků.
Že ani věk není překážkou účasti potvrdila nejstarší účastnice, které bylo 84 roků.
Krajská rada seniorů KHK děkuje
všem účastníkům za úspěšnou reprezentaci našeho kraje,
Královéhradeckému kraji za finanční podporu seniorů.

Růžena Ryglová,
předsedkyně KRS KHK
vedoucí družstva,

