Turnaj v benďáku (7.ročník)
V sobotu 25.8. 2018 se uskutečnil 7.ročník turnaje v benďáku. Za příjemného počasí se sešlo 18 hráčů
doplněných o dva opozdilce, takže celkem se zúčastnilo 20 hráčů. Při spravedlivém rozlosování se hráči
rozdělili do čtyř týmů:
Lions – Zdeněk Kaplan, Radek Urban, Vratislav Skvrna, Miloš Novotný, Jirka Řízek
Mimoni – Jakub Volf, Jaroslav Kubec, Lída Grimmerová, Pavel Hanuš ml., Jiří Hovorka
Brexit – Jiří Hušek, Víťa Janský, Pepa Pohl, Šimon Zelený, Milan Kovář
Mladí a neklidní – Tomáš Ehl, Petr Cvejn, Míra Jarkovský, Filip Umlauf, Matěj Stodůlka
Hrálo se systémem každý s každým v základní skupině. Poté následovaly dva semifinálové zápasy, které
rozhodly o tom, kdo bojoval pouze o třetí místo anebo o příčku nejvyšší.
V základní skupině jsme mohli vidět jak velice vyrovnané zápasy, hlavně u týmu Lions, tak také zápasy
s velikým rozdílem. Například tým Mimoni dostál svému názvu a v zápase s týmem Mladí a neklidní byl
úplně mimo a dostal rovnou 8 gólů. Základní skupinu přesvědčivě a bez ztráty bodu vyhráli Mladí a neklidí,
kteří byli klidní v koncovce a dosáhli skóre 16:5. Následovali boje v semifinále podle výsledků v základní
části.
V prvním semifinále se utkal tým Mladí a neklidní proti poslednímu týmu základní části Lions a ve velmi
vyrovnaném zápase (výsledek 6:5) nakonec do finále postoupil favorit. Ve druhém semifinálovém zápase
se utkal tým Brexit a Mimoni. Bez větší námahy a při výsledku 4:1 postoupil do finále tým Brexit. Před finále
se odehrál zápas o 3.místo, v němž se utkaly poražené týmy ze semifinále a to týmy Mimoni a Lions.
Zápas byl vyrovnaný až do poslední minuty a nakonec šťastnějším týmem se stal tým Lions. Na celkovém
posledním místě tedy skončil tým Mimoni a na příští turnaj by to rozhodně chtělo změnit jméno týmu.
Ve finálovém zápase se utkal tým Mladí a neklidní proti týmu Brexit. Musíme ale dodat, že tým Brexit do
tohoto zápasu nastoupil pouze se čtyřmi hráči a tato nevýhoda byla v zápase patrná. Mladí a neklidní v
zápase s přehledem dominovali a při výsledku 8:0 se stali vítězi letošního ročníku.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Míra Jarkovský z vítězného týmu s 12 přesnými zásahy.
Turnaj se povedl na výbornou a už se těšíme na příští ročník.
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