Sportovní klub Skalka
Hodnocení
Dne 4.října 2020 se konal 7.ročník turnaje v nohejbale na hřišti za
školou v Podbřezí - Skalce.
Původní termín v sobotu 26.září musel být zrušen kvůli předpokládané
malé účasti. Přesun na neděli 4.října bylo dobré rozhodnutí, neboť se
zúčastnilo 15 hráčů. Začátek byl stanoven na 10:00 hodin, bohužel v tuto
dobu zrovna vydatně pršelo, proto se zahájení posunulo až na 12:30
hodin. Musím poděkovat těm klukům, kteří mi pomáhali s odstraněním
vody ze hřiště, tak aby byl povrch nohejbalového kurtu suchý a nedošlo
ke zranění. Počasí se umoudřilo a odpoledne nám svítilo krásné
podzimní sluníčko. Účastníci byli rozděleni do 5-ti tříčlenných družstev.
Tým: Babička Evička( Vojta Bílek, Filip Umlauf, Dominik Umlauf ),
Scalové ( Václav Hanuš, Zdeněk Kaplan, Milan Ehl ), Gen-e-race (Pavel
Hanuš st., Pavel Hanuš ml, Josef Novotný ),Čučoriedky ( Miroslav
Jarkovský, Václav Kletečka, Pavel Felcman), Kopejtka (Jiří Hušek,
Tomáš Ehl, Zdeněk Volf ). V základní skupině hrál každý s každým na
dva vítězné sety. Všechny týmy postoupili do playoff. Jediné čtvrtfinále
sehrál čtvrtý s pátým týmem a vítěz postoupil do semifinále. Tento
souboj byl mimořádně vyrovnaný a o postupujícím rozhodl jeden bod ve
třetím setu. Černý Petr zbyl na Babičku Evičku a tím pádem celkové páté
místo v turnaji. Semifinále se hrálo klasicky druhý se třetím ze skupiny a
vítěz základní skupiny narazil na úspěšného čtvrtfinalistu (Kopejtka).
Poražení semifinalisté, Scalové a Kopejtka se utkali o bronz, jenž získali
prvně jmenovaní. Na Kopejtka zbyly jen ,,brambory“. Finále zvládlo lépe
generační mužstvo. Vítězem turnaje se tedy stávají Gen-e-race, 2.místo
braly Čučoriedky. Celý turnaj proběhl v pořádku, bez zranění a hlavně za
pěkného babího léta. Po finálovém utkání, téměř v 18 hodin, jsem
provedl vyhodnocení a předání cen za 1. až 5.místo. Děkuji všem
zúčastněným hráčům.
Velmi děkuji sponzorům za příspěvky a dary: PRIMÁTORU Náchod a
Josefu Novotnému st. Příští rok na viděnou na 8.ročníku turnaje v
nohejbalu na Skalce.
Dne 13.10.2020

Za pořadatele : Zdeněk Kaplan

