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Školské Majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale žiakov 

stredných škôl 

     V dňoch od 3. a 4. mája 2018 sa v športovej hale v Detve konali Školské majstrovstvá SR vo 

volejbale žiakov stredných škôl. Organizátorom podujatia boli Centrum voľného času Trend 

Detva, Centrum voľného času Junior Banská Bystrica a Slovenská asociácia športu na školách. 

     Na ŠM-SR sa prebojovali žiaci 8 krajov Slovenska nasledovne: Bratislavský kraj zastupovali 

žiaci Gymnázia J. Hronca  Bratislava, Trnavský kraj reprezentovalo družstvo SPŠ Trnava, 

Trenčiansky kraj Športové gymnázium Trenčín, Nitriansky kraj  Gymnázium Komárno, 

Banskobystrický kraj Gymnázium Zvolen, Žilinský kraj Spojená školy Tvrdošín,  Prešovský kraj 

Gymnázium  Stará  Ľubovňa, Košický kraj Gymnázium  Košice. 

Slávnostné otvorenie a kultúrny program si pozreli aj žiaci Spojenej škola Tvrdošín. Pozreli si 

nielen zahájenie ale aj prvé zápasy, v ktorých nám dobré fandili za čo im patrí veľká vďaka. 

     Žiaci hrali v dvoch skupinách systémom každý s každým prví dvaja zo skupín sa prebojovali 

do semifinále o titul majstra Slovenska.  Tretí a štvrtý zo skupiny i zahrali o celkove umiestnenie.  

O 3. miesto bojovali družstvá Zvolena  a Komárna, kde úspešnejšími boli žiaci zo Zvolena a   tým 

si vybojovali bronzové medaily. Vo finále sa napokon stretli žiaci Športového gymnázia Trenčín 

a žiaci Gymnázium  Stará  Ľubovňa. Po vyrovnanom súboji sa nakoniec tešili a titul Majstra 

Slovenska vybojovali  žiaci Športového gymnázia Trenčín, ktorým srdečne gratulujeme. Striebro 

patrí vo finále  neúspešnému  družstvu zo Starej Ľubovne.  

Naši žiaci v skupine sa stretli s neskorším víťazom a bronzovým družstvom.  Nad družstvom 

SPŠ Trnava pred zrakmi našich študentov vybojovali cenné víťazstvo.  V zápase s Košicami 

o umiestnenie piate a šieste miesto  im chýbali sily a prehrali, tak nakoniec  obsadili šieste miesto.  

Za predvedenú hru sa nemusia  hanbiť. Pred nimi  skončili družstva, ktoré hrajú celoštátnu 

dorasteneckú, ba niektorí žiaci aj mužskú ligu.   

Konečné výsledky:  1. Gymnázium Trenčín   

   2. Gymnázium Stará Ľubovňa  

   3. Gymnázium Zvolen 

   4. Gymnázium Komárno  

   5. Gymnázium Košice  

   6. SŠ Tvrdošín  

   7. Gymnázium J. Hronca Bratislava  

   8. SPŠ Trnava   

 

Gratulujeme. 
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