Výsledky turnaje čtyřher 20.5.2016
Dne 20.5.2016 proběhl v naší hale turnaj ve čtyřhrách. Výkonnostně byl turnaj omezen do úrovně
okresní a městský přebor. Zúčastnil se maximální počet 20 dvojic. Zájem byl o něco větší, ale
někteří přihlášení se o start připravili vlastní nepozorností, kdy si dostatečně nepřečetli pozvánku
ani anonci v aktualitách a příšli až po prezenční době, kdy už byl turnaj obsazen potěšenými
náhradníky. Takže upozorňuji dopředu pro příští ojedinělý turnaj ve čtyřhrách, že tento turnaj se
snažím zahájit vždy o půl hodiny dříve, než turnaje A a B, tj. v 17.30h. Není to pro matení nepřítele,
ale proto, že turnaj ve čtyřhrách je organizačně i časově daleko náročnější. Pokud někdo ví, že
nestíhá a zavolá nám na bar, přijdu o x minut později, tak mu místo samozřejmě podržím. Pokud se
někdo řídí obvyklou dobou a ne pozvánkou, pak má holt smůlu a ani ex post hrubé vzkazy na tom
nic nezmění.

Celkové pořadí :
1. Ivo Bukáček & Petr Horák

11. Martin Vítkovič & Martin Prokop

2. Milan Schwarz & Daniel Chmelík

12. Viliam Papróči & Richard Václavík

3. Mojmír Spurný & Pavel Šišma

13. Jana Komárková & Irena Zemanová

4. Roman Stříteský & Petr Barvínek

14. Michal Holubko & Luděk Řehoř

5. Jan Vereščák & Lukasz Ziolkowski

15. František Kouřil & Anička Mrazíková

6. Josef Hudlík & Filip Ryšavý

16. Petr Najvar & Zdenek Hodis

7. Tomáš Holík & Jan Dvořáček

17. Jan Fiala & Pavel Žilinec

8. Petr Zedník & Roman Zetka

18. Petr Klouba & Petr Vybíral

9. Stanislav Rejman & Radek Wos

19. Hana Kovářová & Ivan Kusák

10. František Hlina & Pavel Dobřenský

20. Jiří Kment & Lukáš Dvořák

Turnaj se dle mého mínění vydařil a byly k vidění zábavné výměny i výměny na
vysoké úrovni. Turnaj přilákal i některé známé tváře z dřívějších dob, vlastně z
počátečních dob našeho provozu téměř před sedmi roky, což jsou vlastně naši
odchovanci. Nyní povětšinou zkoušejí svůj um v daleko náročnějších soutěžích, ale je
hezké, že si na nás čas od času vzpomenou. Vynikající byl finálový souboj, kde si
mnozí přihlížející v duchu říkali: „ jak on to zahrál, jak to udělal, jak to mohl vybrat a
ještě kontrem atd.“
V neposlední řadě pak naposled bylo příjemné si s ostatními po turnaji posedět a již
bez soutěžní rivality rozebrat průběh turnaje a vůbec si se všemi popovídat.
Za Stolní tenis & Hravý bar
Petr Barvínek

