„Zimní pohár žen ČNS Pankrác“
- turnaj trojic
V sobotu 3. 3. 2018 hostil 3. kolo soutěže Zimní pohár žen ČNS 2017/2018 ženský
nohejbalový oddíl TJ Pankrác v domácí sportovní hale v Praze 4. Turnaje se zúčastnilo celkem
13 sestav, z nichž 2 nebyly bodované. Šlo o sestavu domácích, nebodovanou z důvodu
nepřihlášení do seriálu, a o sestavu DTJ Santoška B, která byla poskládaná mimo bodování.
Hrálo se na jednom kurtu na dva hrané sety a na tři dopady. Všechny hráčky měly po celý
den k dispozici malou tělocvičnu na rozcvičení.
V 9h byl turnaj zahájen nástupem všech týmů. Ty byly rozřazeny do čtyř skupin, z nichž
skupina A byla čtyřčlenná a skupiny B, C a D tříčlenné. Z každé skupiny postupovaly do
vyřazovacího pavouka tři sestavy. Ze skupiny A to byl s jasnou převahou tým TJ Lokomotivy
Nymburk, s vyrovnaným bodovým ziskem pak týmy TJ Útěchov Brno A a DTJ Santoška A.
Čtvrtému týmu skupiny A (TJ Solidarita Praha) jedna remíza na postup nestačila. Ve
tříčlenných skupinách se vzhledem k hracímu systému prakticky bojovalo o postupovou
pozici. Ve skupině B naprosto suverénně dominovaly a z prvního místa postoupily hráčky TJ
Slavoj Český Brod „A“, z druhého místa pak s jednou výhrou a jednou prohrou tým TJ Sokol
Vršovice II B a ze třetího místa hráčky týmu TJ Litohlavy B s nulovým bodovým ziskem. Ve
stejném duchu si rozdělily postupové pozice i týmy ve skupině C (TJ Sokol Vršovice II A, TJ
Spartak Čelákovice, TJ Pankrác) i ve skupině D (DTJ Santoška A, TJ Litohlavy A, TJ Útěchov
Brno B). Tým Nymburku, Českého Brodu, Vršovic A a Santošky A si svým prvním místem ve
skupinách zajistily přímý postup do čtvrtfinále. Ostatních osm postupujících týmů se o
čtvrtfinále utkalo ve vyřazovacích zápasech.
Jako první se spolu utkaly týmy Útěchov A a Litohlavy B. Zde byly síly poměrně vyrovnané a
o výsledku rozhodl až třetí set, z něhož vyšel s těsným bodovým rozdílem vítězně tým
Brňaček. V dalším zápase se potkaly Vršovice B se Santoškou B, kde převážila sehranost
Vršovických hráček nad nebodovaným týmem Santošky B se dvěmi zapůjčenými hráčkami a
přinesla tak i druhé trojici z Vršovic místo ve čtvrtfinále. Následně se utkaly mezi sebou
Čelákovice s Útěchovem B. Tentokrát brněnské hráčky podlehly soupeřkám a poslaly
prohrou 0:2 dále do hry mladé hráčky z Čelákovic. Posledním čtvrtfinálovým týmem se stal
tým Litohlav A, který přemohl domácí tým Pankráce především svým razantnějším útokem.
Následovaly čtvrtfinálové zápasy, které nenabídly divákům žádná velká dramata. Vršovice A
porazily ve dvou setech A-tým Útěchova a stejně tak si poradily i jejich vršovické spoluhráčky
z týmu B se Santoškou A. Trochu napětí přeci jen připravily hráčky z Čelákovic, které se o
postup do semifinále popraly se zkušenými matadorkami Lokomotivy Nymburk. V druhém
setu svedly vyrovnaný boj a nakonec s těsným výsledkem 10:9 zvítězily Čelákovice. Čtvrtým
semifinálovým týmem se stal favorit soutěže, tým Českého Brodu, po výhře nad hráčkami
týmu Litohlavy A.
V prvním semifinálovém zápase se proti sobě postavily oba týmy Vršovic, bednu tedy měly
jistou. Nic si nedarovaly zadarmo a předvedly divákům pěkný boj s divácky atraktivními

nohejbalovými akcemi. O výsledku rozhodl až třetí set, jenž do finále posunul tým A. Druhý
semifinálový zápas nebyl o nic méně napínavý. Utkaly se v něm mnohonásobné vítězky
nejvyšší ženské soutěže a mistryně světa, hráčky Českého Brodu, s mladým týmem Čelákovic,
který však překvapil v druhém kole seriálu konaném v Telnici u Brna právě Český Brod a
umístil se v něm na zlaté pozici. Nic tedy nebylo předem dané. O postupujícím rozhodl opět
až třetí set, kde Čelákovice s jednobodovou ztrátou tentokrát Českému Brodu podlehly a
čekal je zápas o třetí příčku. Tam se Čelákovická děvčata potkala s B týmem Vršovic a již
s větším klidem ukořistila třetí místo v turnaji. Vršovice B skončily čtvrté. Ve finále proti sobě
nastoupily hráčky Vršovic A a Českého Brodu. Zopakovaly si tak trochu podzimní Superfinále
2017 a byla to skvělá podívaná pro diváky. Oba týmy do zápasu nastoupily s plným
nasazením. Nakonec se však z výhry s výsledkem 10:9, 9:10 a 10:9 radovaly Vršovice A.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo - TJ Sokol Vršovice II A (Řeháková, Fojtíková, Zátková)
2. místo - TJ Slavoj Český Brod „A" (Vokáčová, Chuchlová, Tymichová)
3. místo - TJ Spartak Čelákovice (Kulhavá, Čapková, Plechatá, Šedová)
4. místo - TJ Sokol Vršovice II B (Strejčovská, Kulhánková, Řezáčová)
5. - 8. místo: TJ Útěchov Brno A
DTJ Santoška A
TJ Lokomotiva Nymburk
TJ Litohlavy A
Turnaj skončil v čase 18:10h a odehrálo se celkem 25 zápasů. Vše proběhlo hladce a
v přátelské atmosféře. Dík za to patří nejen všem zúčastněným týmům, ale také členům
ženského i mužského oddílu TJ Pankrác, kteří se na celé organizaci podíleli. Speciálně
děkujeme panu Vaclávu Vrzalovi za roli zapisovatele a dozor nad řádným a hladkým
průběhem turnaje.

V Praze dne 7. 3. 2018

Jitka Vyskočilová
Vedoucí ženského týmu TJ Pankrác

