Májový streetballový turnaj
XVI. ročník
V sobotu 7. května 2016 se na asfaltovém hřišti havlovického sportovního
areálu uskutečnil XVI. ročník Májového streetballového turnaje. Oproti loňskému
roku jsme si o dvě přihlášená družstva polepšili, sešlo se nám tu krásných osm
teamů.
Tentokrát jsme zvolili herní systém na dvě základní skupiny, ze kterých se
postupovalo dále do vyřazovacích soubojů. K vidění byly vidět úžasné zápasy, ze
kterých čišela pohodová atmosféra, která doprovázela celý turnaj. Podporu jsme měli
také v nádherném slunečném počasí. Náladu nám zpříjemnila i dvě vystoupení
tanečnic ze Základní umělecké školy A. M. Buxton. Dívky vystoupily s tanečními
čísly Moderna a Pomáda.
V klání o bronzovou medaili jsme sice neviděli přímo bodovou smršť, zato
herní dovednosti jednotlivých hráčů byly na vysoké úrovni. Zápas byl po celou dobu
téměř nerozhodný. Koncovku však lépe zvládlo družstvo z Hořic. Finálový zápas se
u nác v Havlovicích hraje vždy bez časového omezení, vyhrává ten team, který dříve
dosáhne hranice šestnácti bodů. A tato magická šestnáctka se dříve objevila na
ukazateli skóre u teamu Pocahontas. Toto družstvo převálcovalo svého soupeře,
kterým byl prvně se finále zúčastněný Space Jam, o polovinu nastřílených bodů.
Není se co divit, že vítězem soutěže o nejlepšího střelce byl právě člen zlatého
družstva Martin Tondr s třiceti nastřílenými body. Ceny pro nejlepšího trojkaře si
odnesl Martin Kejzlar, který se probojoval několika střeleckými koly a na závěr
porazil svého soupeře v trojkovém vyřazku – jehož pravidla jsme si museli skoro
všichni oživit v paměti… nemusí přece nic potvrzovat, když se po předešlém
soupeřově nezdaru strefil, že…! ☺☺☺
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POCAHONTAS (Fridrichová, Sarpong, Tondr, Nguyen)
SAPCE JAM (Plešingerová, Zoubková, Pa+Pe Jiříčkovi)
BALLERS HOŘICE (Vaníčková, Rais, Hrdý)
CHOBOTNICE (Chvojka, Doubrava, Pavlů, Simon)
LVÍČATA (Kejzlarová, Nývltová, Kejzlar, Nývlt)
WORST TEAM EU (Šimek, Rischawy, Šuhajda, Mach)
RAPTORS (M. Klučka, Učík, Tůma, Stanovský)
TUPOUNI ŽENY (Balcar, Kalousek, Vyvlečka, J. Klučka)

Děkujeme všem teamům za jejich účast i předvedené výkony!
Za pořadatelské družstvo Lvíčat – Petra Nývltová

