Pohár žen 2019 - turnaj dvojic - Útěchov - 23.6.2019

Dne 23.6. v neděli se konal další turnaj v nohejbale žen. Tentokráte turnaj dvojic. Organizátorem byl
oddíl Útěchova. Bohužel nedělní noc a ráno byl velmi deštivé, takže venkovní kurty se staly
nehratelnými a připomínaly tak herní plochu pro vodní pólo. Celý turnaj se tedy bohužel přesunul
a odehrál v tělocvičně v Adamově. V tělocvičně se hrálo na dvou kurtech.
Turnaje se bohužel zúčastnilo pouze 8 družstev: 2x Útěchov, 1x Litohlavy, 2x Dolní Počernice a 3x
Solidarita Praha. Z tohoto důvodu organizátor přizpůsobil model hracího systému počtu zúčastněných
družstev.
Byla vytvořena 1 skupina o 8 účastnících. Hrací systém zvolen tak, že každé družstvo odehrálo zápas
proti každému protivníkovi. Tedy každé družstvo si zahrálo celkem 7 zápasů.
Ve skupině se hrálo na dva hrané sety a dle celkově nasbíraných bodů se určilo pořadí družstev
ve skupině. Systém K.O., Play-off se tedy již nehrál.
Bodovací systém byl zvolen způsobem dle vyhraných setů: 2:0 = 3 body, 1:1(lepší skore) = 2 body, 1:1
(horší skore) = 1 bod, 1:1(stejné skore) = 1 bod každé družstvo, 0:2 = 0 bodů.
Průběh celého turnaje byl časově velmi dobře zvládnutý, bez zbytečných prodlev. Jak nástup na
jednotlivá utkání, tak i převzetí zodpovědnosti jako rozhodčí jednotlivých utkání. Za to patří všem
družstvům velký DÍK !!!
V neposlední řadě je třeba složit velkou poklonu všem děvčatům, jakým způsobem se vyrovnala s nepříliš příznivými podmínkami v hale. Ovzduší bylo velmi horké a vzduch těžký z důvodů teplého
venkovního počasí a nedostatečného odvětrání v hale. Ale všechna děvčata se poprala s těmito
podmínkami více než dobře a turnaj byl úspěšně završen vyhlášením a předáním cen.
A tak lze turnaj zhodnotit jako velmi kvalitní a všechna družstva si zahrála dostatečné množství
utkání. Děvčata odvedla kvalitní výkony a souboje v jednotlivých výměnách.
Celkové umístění v turnaji: 1. místo: Solidarita Praha B, 2. místo: TJ Litohlavy, 3. místo: Solidarita
Praha A, 4. místo: Solidarita Praha C, 5. místo: TJ Útěchov A, 6. místo: Dolní Počernice B, 7. místo: TJ
Útěchov B, 8. místo: Dolní Počernice A.

Výsledky průběhu turnaje, jednotlivá utkání, celkové pořadí + foto posílám v dalších přiložených
souborech.
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