Pohár ČNS žen 2020 – turnaj trojic - Tělocvičná jednota Sokol
Nebušice – SK WATTO
Dne 29. 8.2020 se uskutečnil turnaj trojic v rámci Poháru ČNS žen V Nebušicích. Z důvodu nepříznivých
podmínek počasí se turnaj konal v kryté sportovní hale Hornofova 1, Praha 6 – Nebušice. Občerstvení bylo
zajištěno členy SK Watto v prostorách haly.
Turnaje se zúčastnilo 8 trojic z oddílů: Tělocvičná jednota Sokol Nebušice – SK WATTO (1 sestava), TJ
Solidarita Praha (2 sestavy), SK ŠMIDLIGIRLS CHotyně (1 sestava), TJ Útěchov Brno (2 sestavy), Litohlavy (1
sestava), NK Andělská Hora (1 sestava). Z důvodu onemocnění jedné hráčky sestavy TJ Útěchov Brno B, byla
tato sestava doplněna hráčkou sestavy TJ Útěchov A a její body uhrané body se nezapočítají do celkové
výsledkové tabulky Poháru.
Hrálo se na jednom kurtu na dva hrané sety ve skupinách a poté na dva vítězné sety (třetí set od stavu 5:5).
Sestavy byly na místě vylosovány do dvou základních skupin po čtyřech. Do čtvrtfinále postupovaly všechny.
Ve skupině A proti sobě nastoupily tyto sestavy: Litohlavy, Solidarita A, Útěchov B a WATTO A. Zápasy trojic
skupiny A byly velice vyrovnané. Jediná Solidarita A zvítězila ve všech základních zápasech jednoznačnými
výsledky 2:0 a do čtvrtfinále postupovala se 6 uhranými body z prvního místa. Skupina B se odehrála ve složení
Chotyně, Andělská Hora, Útěchov A, Solidarita B. I Zde naprosto dominovala jedna sestava, tentokrát hráček
z Andělské Hory a také postupovala do čtvrtfinále z prvního místa s plnými 6 body. O druhém a třetím
postupovém místě muselo rozhodnout skóre základních zápasů trojic Solidarity B a Útěchova A.
V play-off hráčky obou týmů postupujících z prvního místa potvrdily své skvělé výkony v základních skupinách.
Solidarity A vyřadila Chotyni ve dvou setech, a stejně tak Andělská Hora porazila a vyřadila hráčky Útěchova B.
Zbývající dva čtvrtfinálové zápasy pak nabídly vypjaté boje. V jednom se utkaly domácí hráčky WATTO se
Solidaritou B. Oboustranně těsné výsledky prvních dvou setů vyžádaly set třetí. Domácí hráčky skvěle
odstartovaly, avšak za stavu 8:5 pro domácí nakonec převládla větší jistota a méně chyb děvčat ze Solidarity a
ty zvrátily stav zápasu ve svůj prospěch. Podobný boj jsme mohli sledovat i v posledním čtvrtfinálovém zápase
mezi Útěchovem A a Litohlavami. Opět rozhodoval třetí set a dokonce poslední míč. Stav 10:9 a postup do
semifinále nakonec přál zkušenějším matadorkám z Útěchova A.
V semifinále se nekonala žádná překvapení. Hráčky Solidarity A nastoupily proti svým týmovým spoluhráčkám
Solidaritě B. Svůj celodenní styl hry si udržely a „áčko“ se tak mohlo těšit jasnou výhrou na finále. Děvčata
z Andělské Hory se o finálovou účast utkaly s hráčkami Útěchova A. Ty se projevily jako rovnocenný soupeř pro
Andělky a bojovaly až do třetího setu, kde nakonec podlehly a zbyl na ně „jen“ souboj o třetí místo. V tom se
postavily proti Solidaritě B. A opět jsme sledovali vyrovnané zápasy se skvělými výkony. Po stejné remíze 10:9 a
9:10 nakonec ve třetím setu Solidarita B zvítězila a brala bronz. Napětí nechybělo ani ve velkém finále. Celý den
dominující trojice Solidarita A a Andělská Hora nabídly neuvěřitelný boj a krásné herní situace. Opět rozhodoval
třetí set a poslední míč a to v prospěch hráček z pražských Strašnic.
Výsledky:
1. Solidarita A (Čermáková, Trnková, Lukáčová)
2. Andělská Hora (Rendlová, Svobodová K., Vejdovská)
3. Solidarita B (Kosová, Janková, Mašková, Chudáčková)
4. Útěchov A (Malátová, Schützová, Holátová)
5.-8. Litohlavy (Pražská M., Michálková, Zučková)
5.-8. WATTO (Řeháčková, Šulcová, Cihlářová, Vyskočilová)
5.-8. Chotyně (Svobodová O., Čermáková, Prášková, Jungová)
5.-8. Útěchov B (Kokešová, Ličáková, Malátová)
V 17h proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen prvním třem umístěným týmům a turnaj byl tímto ukončen.
Celý den se nesl v duchu krásné sportovné podívané, fair play a v přátelské atmosféře Tímto za ně děkujeme
všem zúčastněným hráčkám i jejich fanouškům.
V Praze dne 5. 9. 2019

Za SK WATTO Nebušice

Jitka Vyskočilová

