Druhú polovicu Zimného pohára odštartoval v sobotu 16.2. turnaj na antukových kurtoch na Cibulke.
V nafukovavcej hale pripravili dievčatá z domáceho tímu DTJ Santoška dva kurty, na ktoré sa
postavilo celkovo 16 dvojíc. Tie boli rozdelené do štyroch hracích skupín, z ktorých následne do
osemfinále postúpili všetky družstvá. Víťazom skupiny „A“ sa s dvomi výhrami a jednou remízou stali
domáce hráčky v zložení Denisa Štenglová a Kristýna Plechatá. Skupinu „B“ ovládli bez jediného
prehraného setu dievčatá z Brodu v zložení Lenka Cibulková a Jana Blažková. V „C“ skupine si prvé
miesto hladko bez stráty setu vybojovalo vršovické duo Aneta Fojtíkova a Veronika Strejčovská.
Víťazkami poslednej skupiny „D“ boli znova domáce hráčky, ktoré nestratili ani set, v zložení Zuzana
Tomšová a Zuzana Tafsi.
Po odohraní všetkých zápasov v skupinách sa turnaj dostal do fázy „KO“ zápasov. Víťazné dvojice
skupín narazili na tímy z poslednej priečky a tímy na druhom mieste si zmerali sily s dvojicou
z tretieho miesta. Dvojice zo skupiny „A“ si zmerali svoje sily s hráčkami zo skupiny „D“ a skupina „B“
sa stretla so skupinou „C“. V prvých zápasoch tzv. „rýchlej smrti“ sme sa nedočkali žiadneho
prekvapenia a víťazky skupín sa nenechali zaskočiť a vo všetkých štyroch prípadoch svoje
osemfinálové zápasy zvládli.
Vyrovnanejšie to však bolo už v nasledujúcom kole, kde si v prvom zápase štvrťfinále zmerali sily
domáce duo Štenglová, Plechatá s brodskou dvojičkou Bálková, Möglichová. Trojsetová bitka
priniesla mnoho pekných technických úderov a obetavých zákrokov. Z víťazstva sa nakoniec tešili
hostia a vyradili tak domáce hráčky z bojov o medailové priečky.
Veľmi napínavý súboj sme mohli vidieť medzi nohejbalistkami z Útěchova v zložení Veronika
Malátová a Linda Schützová, proti ktorým stáli bojovnice z Vršovíc, Fojtíková, Strejčovská. Prvý set
vyhrali vršovické nohejbalistky s najtesnejším rozdielom. V druhom sete prehrávali vysoko 4:8,
napriek tomu dokázali tento nepriaznivý stav otočiť v ich prospech a mohli sa tak radovať z postupu
s výsledkom dvakrát 10:9.
Ďalšiu trojsetovú drámu divákom ponúkol zápas medzi dvomi domácimi celkami. Prvú dvojicu tvorila
skúsená kapitánka Dana Tumová a Petra Kozáková, ktorá sa na kurty vrátila po zranení kolena. Ich
súperkami boli dve Zuzky, Tomšová a Tafsi, ktorým sa v dramatickej koncovke podarilo zvíťaziť 10:9.
V prvom zápase semifinálových súbojov sa stretli dva tímy z Brodu, z ktorého sa po vyrovnanej hre
radoval „A“ tím v zostave Lenka Cibulková a Jana Blažková. Druhý semifinálový zápas držali pevne
v rukách hráčky Vršovíc (Fojtíková, Strejčovská), ktoré nechceli pripustiť vývoj z predchádzajúceho
zápasu, kde im na krk šľapali hráčky z Útěchova. Vršovické duo si v tomto semifinále hladko poradili
s posledným domácim tímom v hre o medaile (Tomšová, Tafsi) a zaslúžene sa prebojovali do finále.
Zápas o tretie miesto medzi Brodom „B“ (Bálková, Möglichová) a Santoškou „B“ ponúkol znova
vyrovnanú trojsetovú nohejbalovú bitku s úspešnejším koncom pre hráčky hostí. Tomšová s Tafsi sa
tak museli uspokojiť s nepopulárnym štvrtým miestom a zemiakovou medailou a bronz putoval do
Brodu.
Finálový zápas ponúkol kvalitnú hru s pestrou škálou úderov a defenzívnych zákrokov, ktoré dvíhali
divákov zo stoličiek. Svoje sily si zmerali dve „Áčka“. Za tím Brodu nastúpila Lenka Cibulková a Jana
Blažková, proti ktorým stáli Aneta Fojtíková a Veronika Strejčovská. Všetky hráčky predviedli skvelé
výkony a na najvyšší stupeň víťazov sa po dvoch setoch mohli postaviť Lenka s Jankou.
Všetkým nohejbalistkám ďakujeme za účasť a predvedené výkony, víťazkám srdečne blahoželáme,
hráčkam Santošky patrí vďaka za bezproblémovú organizáciu celého turnaja a tešíme sa na Vás znova
o rok.

Konečné poradie turnaja:
1.
2.
3.
4.

TJ SLAVOJ Český Brod „A“ – Lenka Cibulková, Jana Blažková
TJ SOKOL Praha – Vršovice II „A“ – Aneta Fotjíková, Veronika Strejčovská
TJ SLAVOJ Český Brod „B“ – Lucie Bálková, Jana Möglichová
DTJ Santoška „B“ – Zuzana Tomšová, Zuzana Tafsi

