Výsledky 5. turnaje 6.6.2020
Dne 6.6..2020 jsme uspořádali v naší hale 5. turnaj stolního tenisu.
Zúčastnilo se 24 soutěžících.

Celkové pořadí :
1. Patrik Božík
2. Zdeněk Nesrsta
3. Petr Zedník
4. Karel Stejskal
5. Roman Polák
6. David Navrátil
7. Roman Zetka
8. Milan Blaškovič
9. Pavel Dobřenský
10. Jan Fiala
11. Petr Barvínek
12. Ivo Bernard

13. Michal Kačur
14. Robert Adamica
15. Jiří Prokeš
16. Jiří Pryček jun.
17. Pavel Žilinec
18. David Konečný
19. Vladimír Michael Kunc
20. Jiří Pryček sen.
21. Roland Kacinczi
22. Daniel Pavlovič
23. Miroslav Kmeť
24. Michal Horňák

Po nucené pauze opět maximální počet soutěžících. Dokonce bylo přihlášených 5
náhradníků. Dostalo se až na toho pátého, protože přijel a včas. Jiné obsazení stejní
vítězové, alespoň na 1. a 2. místě. Pro příští náhradníky. Nikdy nevím, kolik
soutěžících se ve skutečnosti sejde. Proto prosím, pokud víte, že se na turnaj nebudete
moci dostavit, dejte vědět hned. Náhradníci, když si zavoláte v 17h před zahájením
turnaje na číslo pro rezervace, řekneme Vám jaký je stav a pokud jste pak schopni
dorazit do cca 20 minut, můžete pak ještě obsadit případné volné místo. Pro ty, na
které se nedostane, je mi to vždy moc líto, ale 24 účastníků je opravdu maximální
limit.
V6 CUP – Pro ty, kteří chtějí soutěžit i přes prázdniny. Utvořte dvojici a pojďte
hrát ligu, která trvá přesně 2 měsíce. Info na našich webových stránkách v této
sekci Naše turnaje + V6 CUP. Nebo mi jednoduše zavolejte a já Vám rád
vysvětlím případné nejasnosti.
Přihlášky ještě do 25.6.2020.
Nejbližší turnaje:
27.6.2020 17.00h Turnaj jednotlivců:
Turnaj je určen pro všechny zájemce, kteří si chtějí občas poměřit své dovednosti i s někým jiným
než je stabilní sparingpartner a přitom si užít přátelskou a neformální atmosféru, kterou u našich
turnajů preferujeme.
Za Stolní tenis & Hravý bar
Petr Barvínek

