Májový streetballový turnaj
XVIII. ročník
V neděli 20. května se uskutečnil již XVIII. ročník Májového streetballového turnaje
na havlovickém asfaltovém hřišti. Stejně jako vloni se nám sešel velký počet teamů,
zúčastnilo se jich celkem deset.
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.
Do semifinálových bojů se po zápolení ve skupinách z „Áčka“ dostali X-Ballers a
Medojedi, z „Béčka“ pak Lvíčata a družstvo PMP. Ballersáci hráli s teamem PMP
vyrovnaně, a proto muselo dojít k prodloužení, které lépe odehrálo PMP. Ve druhém zápase
zvítězila rozdílem 4 bodů domácí Lvíčata.
V souboji o třetí místo se potvrdil výsledek ze základní skupiny. V obou případech
X-Ballers porazili Medojedy a zaslouženě si tak na krku odnesli bronzové medaile. Ve
finálovém zápase tomu bylo nakonec také tak, ačkoli tomu herní průběh po celou dobu
vůbec nenaznačoval. Nutno podotknout, že finále se u nás nehraje na čas, ale končí
dosažením 16 bodů. Lvíčata po celou dobu doháněla team PMP, jak se jen dalo, a nakonec
svou stíhací jízdu završila vítěznou „Pétinou trojkou“  Ukazatel skóre hlásil 16 : 15 pro
Lvíčata.
V soutěži o nejlepšího trojkaře dominoval Vojta Plecháč, který si mohl odnést i
prvenství z druhé individuální soutěže o nejlepšího střelce. V té byli na prvním místě dva
hráči a tak jsme se rozhodli nechat nejlepším střelcem druhého z nich – Míru Simona. Ten
mimo jiné obhájil své loňské vítězství v této soutěži.
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LVÍČATA (Nývltová, Nývlt, Chvojka)
PMP (Plešingerová, Pa+Pe Jiříčkovi, Nguyen)
X-BALLERS (Rais, Hrdý, Dědek, Zavřel)
MEDOJEDI (Kazda, Hejnic, Štér, Smilnický)
RAPTORS (M.+J. Klučkovi, Tůma, Učík)
BK ZBEČNÍK (Skaunic, Simon, Adámek, Klimek)
BOMBARĎÁCI (M.+E. Nývltovy, Plecháčová, Plecháč)
YOUNG BLOOD (Miko, D.+J. Ramešovi, Lacko)
TUPOUNI ŽENY (Balcar, Vincenc, Hrůza)
DVA A PŮL CHLAPA (Mareš, Rypan, Jarolím, Šindelář)

Všem teamům děkujeme za účast, fair play a báječné výkony!
Za pořadatelské družstvo Lvíčat – Petra Nývltová

