MÁJOVÝ STREETBALLOVÝ TURNAJ
V sobotu 10. května 2014 hostil sportovní areál v Havlovicích XIV. ročník
Májového streetballového turnaje. K velké radosti pořadatelů se sjelo deset družstev
odhodlaných řádně si zasportovat a prožít příjemné odpoledne pod bezednými koši.
Díky sudému počtu teamů byly utvořeny dvě skupiny po pěti družstvech, ve
kterých se hrálo systémem každý s každým. Dva nejúspěšnější pak postoupili do
semifinále. Družstva na zbylých příčkách si zahrála o konečné umístění.
Semifinálové zápasy přinesly parádní streetballovou podívanou. Sešly se
v nich tři matadoři tohoto turnaje a jeden úplný nováček. Všichni jsme byli zvědaví,
jak se právě tomuto družstvu nesoucímu fešný název Marek Vašut v tomto zápolení
povede. Kluci nakonec přestříleli svého soupeře, Gibony, o jediný koš, což je
posunulo do finále. V něm se setkali s mnohonásobnými vítězi tohoto jarního klání
XStream Ballers, kteří si pojistili postup do bojů o zlato dvoubodovou výhrou nad
Ballers Hořice.
Zápas o bronzové medaile byl velmi vyrovnaný, dokonce došlo i na
dvouminutové prodloužení, ve kterém kluci z Hořic vstřelili rozhodující koš a
právem tak obsadili třetí příčku. Finálové boje zpočátku vypadaly celkem
jednoznačně. Team Marek Vašut se dostal ihned do vedení, o kterém jsme si všichni
mysleli, že už je nezvratné. Tuto domněnku hráči XStream Ballers vyvrátili,
několikrát skóre srovnali, ale v koncovce dal rozhodující trojku soupeř.
V individuálních soutěžích se blýskl hráč teamu Marek Vašut – Tomáš
Nezbeda, který s celkovým průměrem 12 bodů na zápas nastřílel dohromady 43
košů. V soutěži trojkařů jsme měli možnost sledovat velmi napínavé „vyřazko“ mezi
Honzou Klučkou (Trutnov Devils) a Radkou Friebelovou (Tupouni Ženy). Ta
nakonec udržela své nervy na uzdě a úspěšným hodem vyřadila i posledního
mužského v soutěži. Právem jí patří cena pro nejlepší trojkařku.

KONEČNÉ POŘADÍ
1. MAREK VAŠUT (Nezbeda, Vít, Tůma, Florian)
2. XSTREAM BALLERS (Friebelová M., Nguyen, Dědek)
3. BALLERS HOŘICE (Šťastný, Skala, Rais, Zeman)
4. GIBONI (Jarchovský, Sviantek, Čermák, Koprnický)
5. SHOOTERS (Štajer, Hejnic, David, Lešák)
6. TO JE ŠPATNÝ :) (Štelzerová, Plešingerová, Jiříček Pe., Luštinec)
7. CHOBOTNICE (Rušín F.+M., Chvojka, Hubka)
8. TUPOUNI ŽENY (Friebelová R., Kábrtová, Balcar, Kalousek)
9. SHARKS (Jiříček Pa., Klučka M., Hrdý, Kupec)
10. TRUTNOV DEVILS (Klučka J., Hampl, Mareš, Hospodka)
Všem hráčům děkujeme za účast, gratulujeme jim k předvedeným výkonům a
těšíme se na brzkou shledanou v měsíci září na Memoriálu svatého Václava!
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