Výsledky 11. turnaje 2.3.2018
Kategorie A – 4.série
Dne 2.3.2018 jsme uspořádali v naší hale 11. turnaj čtvrté série neregistrovaných hráčů a hráček
stolního tenisu, kteří se neúčastní žádné, ani amatérské soutěže.
Zúčastnilo se 16 soutěžících.

Celkové pořadí :
1. Hana Kellnerová
2. František Hlina
3. Miroslav Hajn
4. Panagiotis Satiropoulus
5. Pavel Dobřenský
6. Martin Irein
7. Petr Klouba
8. Michal Caletka

9. Roman Polák
10. Miroslav Hříbal
11. David Konečný
12. Jiří Soukup
13. Magda Wolková
14. Michal Burtelov
15. Radovan Turek
16. Vladimír Michal Kunc

Kdybych si měl kde vsadit, tak jsem vyhrál majlant. Ještě před zahájením turnaje
jsem všem sliboval, že mírně opozdivší se paní Kellnerová až dorazí, tak je vyklepne
všechny. Splnila to téměř beze zbytku. První vítězka turnaje kategorie A, která stolní
tenis nehrála soutěžně zaručeně ani v dětství. Jedná se však o přírodní talent a i ve
věku ?? lze předvést, že pílí k cíli dojdeš. Finále se vlastně hrálo dvakrát. První utkání
skončilo 3:0 pro pana Hlinu, kdy pozdější vítězka ještě netušila, jak se hraje proti
potahu na backhandu zvanému tráva. A poněvadž ani ostatní účastníci si s tímto
problémem nevěděli rady, tak se hrála odveta. Se slovy „mě to proti tomu nebaví
hrát“ si přece jen se zájmem vyslechla krátké teoretické školení o způsobu hry proti
trávě a o celkové taktice. Když k tomu přidala svůj um a nadšení pro hru, byl průběh
a výsledek finálového klání poněkud jiný, a to z 0:1 na 3:1. Nutno podotknout ovšem,
že u pana Hliny je věk známý a v 78 letech být dnes „jen“ druhý je taktéž hodno
obdivu. Samozřejmě, že jeho vítězství nejsou způsobena jen oním potahem, ale i
celkovou znalostí této hry..
Ještě dovětek pro zájemce o e-mailové pozvánky na turnaje. Pošlete nám,
prosím, žádost o toto zasílání s uvedením, zda-li chcete pozvánky na obě
kategorie nebo jen na A nebo B. Děláme pořádek v poště.
Nejbližší turnaje:
?.4.2018 Turnaj jednotlivců kategorie A:
Turnaj je určen pouze pro amatérské a rekreační hráče, kteří nehrají v žádném, ani amatérském
oddílu a neúčastní se žádné soutěže, například BREST.
23.3. 2018 Turnaj jednotlivců kategorie B:
Turnaj je určen pro všechny hráče stolního tenisu i pro registrované hráče, kteří hrají do úrovně
maximálně městský přebor nebo okresní přebor.
Za Stolní tenis & Hravý bar
Petr Barvínek

