MÁJOVÝ STREETBALLOVÝ TURNAJ
V neděli 26. května 2013 se uskutečnil již XIII. ročník tradičního Májového
streetballového turnaje, který pořádá SC TJ Sokol Havlovice ve spolupráci se ZŠ
Úpice-Lány. Jistě předpokládáte, že se veškerá klání uskutečnila v havlovickém
sportovním areálu, ale opak je pravdou. Z důvodu velmi studeného, větrného a
zčásti i deštivého počasí jsme byli nuceni přesunout celé dění do tělocvičny ZŠ
Úpice-Lány, za což panu řediteli ještě jednou velmi děkujeme.
Účast byla v tomto ročníku opravdu hojná, sešlo se 10 velmi zkušených a
ambiciózních teamů. Novinkou byla mezinárodnost turnaje – navštívili nás
streetballisté z Polska, kteří hned od prvního zápasu předváděli hru hodnou
aspirantů na medailové pozice.
Ze dvou pětičlenných skupin postoupila do semifinále dvě nejúspěšnější
družstva, která spolu hrála o postup do medailových soubojů. O bronzovou příčku si
zahrála domácí Lvíčata s dlouholetými vítězi jarních turnajů XStream Ballers.
Šťastnějšími byli v tomto zápase druzí jmenovaní, kteří s přehledem zvítězili
v poměru 16 : 6. Boj o zlato sliboval velmi kvalitní zápas, který lahodil divákovu oku.
Ve vzájemném duelu se potkal polský team Bad Boys s družstvem z Trutnova, které
neslo název Ježkovy Voči. Napínavá podívaná plná strhujících akcí byla velmi
vyrovnaná. Z vítězství se však nakonec radovaly Ježkovy Voči, jelikož jejich útočná
hra a přesná střelba byla téměř bezchybná.
V jedné ze dvou individuálních soutěží bylo rozhodnuto téměř od začátku
turnaje. Již ve skupinách proměňoval Jakub Kolodziej hody z dvojkové i trojkové
vzdálenosti s takovou jistotou, že ho mohl jen stěží někdo „přeházet“. S celkovým
počtem 55 nastřílených bodů si do Polska odvezl cenu pro nejlepšího střelce.
V trojkařské soutěži letos zápolilo rekordních 32 rivalů. Nejpřesnější mušku ve
finálovém klání se dvěma muži předvedla Eva Skutilová, která si právem převzala
cenu pro nejlepší trojkařku celého turnaje.
KONEČNÉ POŘADÍ
1. JEŽKOVY VOČI (Malý, Lev, Civín)
2. BAD BOYS (Olszewski, Kolodziej, Andrew)
3. XSTREAM BALLERS (Brožková, Nguyen, Dědek)
4. LVÍČATA (Friebelová, Skutilová, Nývlt, Kejzlar)
5. BALLERS HOŘICE (Skala, Rais, Zeman, Šťastný)
6. SHOOTERS (David, Hejnic, Štajer)
7. GIBONI (Jarchovský, Blažek, Čermák, Šviantek)
8. SHARKS (Jiříček P. + P., Luštinec, Vít)
9. TUPOUNI ŽENY (Balcar, Kalousek, Klučka)
10. ROBOTI (Košner, Křeček, Prokop D. + J.)
Všem účastníkům patří velký DÍK, jelikož fair play a přátelství bylo důležitější
než cenné kovy, a toho si opravdu velmi vážíme!!! Na viděnou v září! ☺
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