
Májový streetballový turnaj 
XVII. ročník 

 
 V neděli 21. května se uskutečnil již XVII. ročník Májového streetballového turnaje 
na havlovickém asfaltovém hřišti. Po dlouhé době dosáhl počet přihlášených teamů 
dvoumístného čísla, tudíž to na hřišti opravdu žilo. Ze zbytku plochy se stal doslova 
„vozový park“. ☺  
 O herním systému bylo rozhodnuto jednoznačně, odehráli jsme dvě skupiny po pěti 
družstvech. První dva teamy z každé skupiny postupovaly dále, nepostoupivší si mezi 
sebou zahráli o konečné umístění. 
 Byli jsme velice rádi, že se během dopoledne vyjasnilo a po zbytek dne nás sluníčko 
doslova připejkalo. To ovšem nic neměnilo na kvalitě předvedených výkonů. A musím 
uznat, že v letošním ročníku bylo na co koukat. Ať zamáčkne slzu ten, který se nezúčastnil, 
přišel o skvělé zážitky. 
 Do semifinálových bojů se dostala ze skupiny A Lvíčata, která se postavila družstvu 
Gibonů. Ti domácím uštědřili porážku 8 : 3. Ve druhém semifinálovém zápase se utkaly 
Chobotnice s Ballers Hořice. Jejich vzájemný duel dopadl podobně 4  : 10. 
 V souboji o třetí místo se potvrdil výsledek ze základní skupiny. V obou případech 
Chobotnice Lvíčata porazily a zaslouženě si tak na krku odnášejí bronzové medaile. Ve 
finálovém zápase tomu bylo přesně naopak. Ačkoli Giboni nad teamem Ballers Hořice ve 
skupině zvítězili, v zápase nejdůležitějším se jim to nepodařilo – prohráli 10 : 16. 
 V individuálních soutěžích se blýskl Míra Simon, který nastřílel 35 bodů, což 
průměrně činilo 7 bodů na zápas. V soutěži o nejlepšího trojkaře dominoval Adam Tůma. 
Ten si své vítězství pojistil ve třetím kole soutěže svým úspěšným hodem, zatímco 
protihráči se ani jednou netrefili. ☺  
 
CELKOVÉ POŘADÍ 
 

1. BALLERS HOŘICE (Raisová, Rais, Dědek, Kefurt) 
2. GIBONI (Jarchovský, Blažek, Čermák) 
3. CHOBOTNICE (Chvojka, Pavlů, Bureš, Janowski) 
4. LVÍČATA (Nývltová, Nývlt, Pe. Jiříček) 
5. VYSYP SI PÍSEK (Malý, Tvarůžek, Srnka, Brůha) 
6. BK ZBEČNÍK (Přibyl, Ma.+Mi Simonovi, Nymš)  
7. TUPOUNI ŽENY (Balcar, Kalousek, Uhříček) 
8. KOLEMJDOUCÍ (Zoubková, Hrdý, Nguyen) 
9. RAPTORS (J. Klučka, Učík, Tůma, Stanovský) 
10. KAVALÍŘI (Miko, Rameš, Husák, Lacko) 

 
Všem teamům děkujeme za účast, fair play a báječné výkony!    

 
Za pořadatelské družstvo Lvíčat – Petra Nývltová 


