Májový streetballový turnaj
XV. ročník
V sobotu 16. května 2015 se na havlovickém asfaltovém hřišti uskutečnil XV. ročník
Májového streetballového turnaje. Sjelo se na něj celkem šest teamů z blízka i z dáli. Oproti
dřívějším ročníkům si všichni museli maličko přivstat, jelikož jsme kvůli odpolednímu
zápasu českých hokejových reprezentantů s Kanaďany začínali již v 10 hodin dopoledne.
Mistrovství světa v hokeji ovlivnilo částečně i průběh turnaje. Po vzájemné domluvě
bylo rozhodnuto, že se tentokrát nebude hrát naše klasické play off, ale vítěze mělo určit již
umístění ve skupině. Ta byla pouze jedna, teamy tedy hráli systémem „každý s každým“.
Hned od prvního zápasu bylo na co koukat. Sešla se opravdu kvalitní družstva. Na
všech zúčastněných byla vidět velká motivovanost porvat se o nejvyšší příčky, ale zároveň i
ohromná radost ze hry. Divákům jistě neušly nádherné akce i výborně propracované
„parádičky“ jednotlivých hráčů.
O vítězi bylo rozhodnuto jednoznačně – ani jedna inkasovaná prohra nezastavila
družstvo Gibonů v cestě za zlatými medailemi. O přidělení dalších dvou kovů rozhodovalo
až přepočítání skóre, jelikož obě družstva (Pocahontas a domácí Lvíčata) měla stejný počet
bodů a zároveň spolu remizovala. Lépe z tohoto matematického klání nakonec vyšli hráči
teamu Pocahontas.
I v letošním ročníku proběhly dvě individuální soutěže. Nejlepším trojkařem se stal
Jan Nývlt (Lvíčata), který oproti ostatním soutěžícím zvolil zajímavou techniku – házel trojky
o desku – a vyplatilo se… ☺ Nejlepším střelcem turnaje se stal s celkovým počtem 25 bodů
David Kuděj (Giboni).
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GIBONI (Kuděj, Koprnický, Blažek, Hofman)
POCAHONTAS (Sarpong, Tondr, Prokop, Čermák)
LVÍČATA (Friebelová, Nývltová, Kejzlar, Nývlt)
BALLERS HOŘICE (Plášil, Bambuškar, Rais, Zeman)
MAREK VAŠUT (Nezbeda, Kovář, Tůma, Florián)
SHARKS + TUPOUNI (Pa+Pe Jiříčkovi, Hager, Balcar)

Děkujeme všem teamům za jejich účast a v září se budeme těšit na viděnou!
Za pořadatelské družstvo Lvíčat – Petra Nývltová

