5. SPORTOVNÍ DEN MP BRNO
7. 9. 2012 •

areál SKP Kometa Brno a PČR S Jmk, Bauerova 5

pod záštitou primátora statutárního města Brna

informační bulletin pro účastníky akce • ZDARMA
Vážení účastníci,
rok se sešel s rokem a pisárecké
sportoviště znovu ožije. Těšíme
se na dramatické souboje, které
(jak všichni doufáme) se budou
odehrávat v duchu fair-play. Na
zajímavosti samotnému zápolení určitě přidá, že některé týmy
znovu „sáhly“ jinam pro tzv.
osvědčené posily. Triumf v boji
tak bude dost možná často
i otázkou prestiže.
Kdo by nechtěl aspoň jednou
zvednout nad hlavu pohár pro
nejlepší? Loňští vítězové určitě
budou chtít svá prvenství obhájit a je velmi pravděpodobné, že
jejich soupeři neprodají svoji
kůži lacino. To ostatně naznačují i mnohé z odpovědí v anketě
uvnitř bulletinu.
Ačkoli sláva vítězů dnešního
klání, nejspíš nebude úplně
srovnatelná s tou, které se těší
medailisté z nedávno skončené
olympiády v Londýně, radost
z výher nám nikdo vzít nemůže…
Srdečně vítáme hosty z MP Praha a MP Ostrava a věříme, že se
jim u nás bude líbit.
Přejeme vám všem radost
z pohybu a příjemný sportovní
zážitek. MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE ZDRAVÍ MÁME VŠICHNI JEN JEDNO!

organizační tým MP Brno

Loni zvedla nad hlavu pohár
pro celkového vítěze Jednotka
psovodů. Kdo uspěje letos?

V čem se bude soutěžit?
Disciplíny 5. sportovního dne MP Brno byly vybírány tak, aby možnost zapojit se měli všichni účastníci.
Do letošního ročníku zasáhne devatenáct družstev, která změří síly v tzv. kmenových disciplínách (volejbal – na antuce, malá kopaná – na upraveném travnatém hřišti) a výběrových disciplínách (nohejbal či petanque - obojí na antukovém kurtu). Pro určení celkového pořadí bude na závěr rozhodující umístění
konkrétního družstva v obou kmenových a jedné výběrové disciplíně (kde tým
dosáhne lepšího umístění). Další informace budou sděleny prostřednictvím
organizátorů a informačních tabulí před zahájením soutěží.
Pro ty z vás, kteří se nezapojí do kolektivních sportů, jsou připraveny tzv. individuální disciplíny: střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti a šplh na laně – neomezená kapacita, nutno se přihlásit. Zkusit své umění můžete i v provazolezeckém centru, tam je však třeba počítat s tím, že kapacita soutěžících je omezena
a je potřeba se přihlásit včas. (Bližší informace na jednotlivých stanovištích.)
Tradičně velký zájem je o Jízdu zručnosti, kterou letos již počtvrté připravil
Odbor prevence. Ta bude probíhat od zahájení sportovního dne prakticky až do
slavnostního ukončení, a to na trase v blízkosti dobře viditelného stanu. Pojede
se za každého počasí, strážníci z Odboru prevence však věří, že bude hezky.
Zúčastnit se může každý, kdo se udrží na kole a bude šlapat. Vítězem klání bude jedinec, který při splnění stanovených pravidel protne cílovou pásku
v nejlepším čase…

DEFILÉ VÍTĚZŮ aneb ohlédnutí za dosavadními ročníky
1. Sportovní den MP Brno
(22. 9. 2008)
Celkově:
1. Inspekce ředitele
2. Revír Pole
3. JOZ

2. sportovní den MP Brno
(7. 9. 2009)

Nohejbal:
1. Jednotka komunálních
služeb a silničního dozoru
2. Inspekce ředitele
3. Revír Jih

Celkově:
1. Ředitelství
2. Tábor
3. Jednotka dopravní
Volejbal:
1. Ředitelství
2. Bystrc
3. JOZ

Volejbal:
1. Inspekce ředitele
2. Revír Pole
3. Revír Bystrc

Malá kopaná:
1. Revír Pole
2. Tábor
3. JOZ

Malá kopaná:
1. Revír Pole
2. Inspekce ředitele
3. Poříční jednotka
Zvláštní ocenění:
Střelba ze vzduchovky: Miroslav Bělohlávek (Jednotka psovodů)

2011

Největší smolaři: Pavel
Trenz, Petr Jakubec
(rozhodčí)

Nohejbal:
1. Jednotka projednávání
přestupků
2. Jednotka psovodů
3. Revír Východ

•••

Petanque:
1. Jednotka dopravní
2. Ředitelství
3. Střed

Malá kopaná:
1. Revír Západ
2. Revír Bystrc
3. Ředitelství a OIKT

Individuální disciplíny:
Soutěž v lanovém centru:
Jan Macháček (MOS)
Střelba ze vzduchovky: Jiří
Kukleta (Revír Jih)
Jízda zručnosti: Pavel Tichý
(Revír Sever)
Nejlépe oblečený tým: revír
Tábor

Nohejbal:
1. JOZ
2. Revír Bystrc
3. Jednotka psovodů

3. sportovní den MP Brno
(7. 9. 2010)
Celkově:
1. Ředitelství a OIKT
2. Revír Bystrc
3. Revír Střed 1
Volejbal:
1. Ředitelství a OIKT
2. JOZ
3. Revír Jih

4. sportovní den MP Brno

Petanque:
1. Jednotka poříční
2. Ředitelství a OIKT
3. Revír Střed 1
Individuální disciplíny:
Střelba ze vzduchovky: Pavel Pech (Revír Pole)
Jízda zručnosti: Martin Švabovský (Revír Východ)
Lanové centrum: Pavel Tichý (Revír Sever)
Šplh na laně: Martin Švabovský (Revír Východ)
Nejlepší kostým: revír Tábor
(pš)

•••

2011

Uskutečnil se 12. září 2011 na sportovišti v Bauerově ulici a premiérově se ho zúčastnil i jeden mimobrněnský celek.
Tým Městské policie Praha potvrdil svoji sílu a dominoval v malé kopané.
Celkově:
1. Jednotka psovodů
2. Revír Jih
3. Revír Západ
Malá kopaná:
Závěrečný souboj přinesl dramatickou
bitvu, která v normální hrací době
skončila 1:1. O vítězi tak musela rozhodnout střelba penalt, kterou
v poměru 2:1 lépe zvládl tým MP Praha. O držitelích bronzové medaile
rozhodla jediná branka, kterou revír
Tábor porazil revír Jih.
1. MP Praha
2. Jednotka psovodů
3. Revír Tábor

Volejbal:
Sítem turnaje prošli až do finále Psovodi, kteří zdolali Bystrc 21:15. Z třetí
příčky se radovalo družstvo Střed I.,
které porazilo MOS 21:17.
1. Jednotka psovodů
2. Revír Bystrc
3. Revír Střed I.
Nohejbal:
Finále se stalo kořistí Psovodů, kterým
poměrem 5:11 podlehlo Ředitelství. Z
bronzové pozice se radoval revír Sever, který po výsledku 11:6 přehrál
Střed II.
1. Jednotka psovodů
2. Ředitelství
3. Revír Sever

Petanque:
Nejpřesnější mušku v celém klání mělo družstvo revíru Sever, které na samý závěr zdolalo revír Střed II. Třetí
příčka připadla Jednotce projednávání
přestupků, která byla nad síly týmu
z revíru Západ.
1. Revír Sever
2. Revír Střed II.
3. Jednotka projednávání přestupků
Individuální disciplíny:
Jízda zručnosti: Pavel Tichý (Sever)
Lanové centrum: Pavel Tichý (Sever)
Šplh na laně: Martin Švabovský (Východ)
Střelba ze vzduchovky: Ladislav Jilg
(Pole).
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