Nohejbal “Hřebena 2013“
Předposlední prázdninovou sobotu se, za krásného počasí, uskutečnil již XV. ročník tradičního
nohejbalového turnaje trojic Hřebena 2013.
Stejně jako minulý rok se sešlo 9 mužstev, které rozdělil los do 2 skupin.
Ze skupiny postupovala vždy 4 mužstva a následovalo vyřazovací ¼ finále.
Ve čtyřčlenné skupině B se (bůh ví proč tam zase bylo mužstvo Hřebena II) hrálo pouze o umístění,
kdežto ve skupině A to byl boj o to, kdo bude mít toho jediného černého Petra.
Vzhledem k rozložení sil v této skupině bylo pravděpodobné, že si o tu nepopulární kartu utkají
jedničky ryze osadních teamů - Hřebena a Silver Foxes I (Ondra, Jirka a Kuba). Hřebena tento
souboj zvládli o poznání lépe a po výhře 10:4 a 10:8 si prakticky zajistili postup.
Silver Foxes I byl tedy tím jediným nepostupujícím a nutno říci, že doplatil na těžký los, protože
určitě nejhorší nebyli!
Po zápasech ve skupinách, kde nakonec k překvapení nedošlo, i když zejména Bránický tank
potrápil favorita Úsvit 10:9, 8:10, 9:10, bylo konečné pořadí:
A – 1. Úsvit - 2. Chlomek - 3. Bránický tank - 4. Hřebena I – 5. Silver Foxes I
B – 1. H2SO4 – 2. LOK – 3. Hřebena II – 4. Silver Foxes II
Následné ¼ finále 1A-4B / 2B-3A / 3B-2A / 1B-4A nepřineslo žádné překvapení a jediný zápas,
kde nebyl favorit pro sebe rozhodl Bránický tank.
V semifinále vyřadil Úsvit vcelku lehce Bránický tank a H2SO4 po velkém boji Chlomek.
Zápas o 3.místo začal lépe Bránický tank, když vyhrál 1.set, ale Chlomek po zlepšeném výkonu
dovedl zápas do vítězného konce.
Finále proti sobě svedlo, stejně jako před rokem, Úsvit a H2SO4. Od začátku bylo vidět větší touhu
po vítězství a hlavně větší sebevědomí na straně Úsvitu, kde na síti opět zářil Robert, který se za
sebou mohl spolehnout na jistotu Martina s Cihlou. To vše dospělo k výsledku 2:0 (10:7,10:6).
V loňském roce to bylo o poznání větší drama.
Gratulujeme vítězům, no a mi ostatní……… s tím budeme asi muset něco udělat ☺
Letos se to opět moc povedlo: krásné počasí, bez zranění, hodně lidí, zábava, Hřebena porazili na
plné čáře Silver Foxes a to obě mužstva!!........
………… no a po turnaji – perfektní akce s úžasným hudebním doprovodem skupiny Radka Jilečka
(děkujeme) a kdo vydržel až do konce a něco si z toho pamatuje, tak ten zažil i něco navíc………..
Vypilo se 600 piv, sud maliny, 25 L více či méně silné kořalky a snědlo úplně všechno a to je zase
sakra výkon!!!!!! ☺
Veliké poděkování :
-skvělé Hřebenské obsluze ve srubu!!
-Hozinovi za výborné masíčko
-všem kdo pomáhali s přípravou
-sponzorům za ceny
-paní starostce a obci Petrov za mobilní WC a sponzorský dar
-Radkovi za perfektní muziku
-všem návštěvníkům za perfektní atmosféru
-doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a pokud ano, tak se omlouvám
Snad bude síla i do dalšího ročníku a pokud ano, tak za rok zase na Hřebenech!!
Váš předseda

