Jarní

turnaj

ve stolním tenise

Dne 22. 4. 2015 pořádal náš Domov sociálních služeb Skřivany „Jarní turnaj ve stolním tenise“ pro
sportovce s handicapem. Akce se tradičně konala v Sokolovně v Novém Bydžově. I v letošním roce
jsme přivítali velký počet nadšenců této sportovní akce. Přihlásilo se 67 sportovců, které doprovodilo
21 trenérů z 18 sportovních klubů.
Sportovci byli rozděleni do výkonnostních skupin A a B, dvou věkových skupin (do 30 let a nad 30
let) a kategorie ženy a muži. Kategorii ženy A do 30 let jsme byli nuceni sloučit s kategorií ženy A nad
30 let z důvodu malé obsazenosti této skupiny. Jednotlivá utkání probíhala současně na 5 stolech
systémem každý s každým. Do finále postupovali první a druzí z menších skupin a z nejvíce obsazené
kategorie (muži B nad 30) pouze první. Samotné finále pokračovalo vyřazovacím způsobem.
Z našeho zařízení nás reprezentovalo 6 hráček - Telváková Květa, Smetáková Jana, Šmerdová Jana,
Reslerová Věra, Feketová Markéta a Feketová Helena. Naše nejlepší hráčka Květa Telváková byla již
tradičně zařazena do kategorie Muži nad 30 A z důvodu intenzivní přípravy na MČR a větší potřeby
silnější konkurence. I když sehrála velmi pěkné sety, do finále se jí nepodařilo probojovat.
Výsledky našich hráček:

Smetáková Jana

ženy A nad 30 let - 2. místo

Feketová Helena

ženy A nad 30 let - 3. místo

Sportovci na prvních třech místech byli odměněni hodnotnými cenami, za které děkujeme
sponzorům: Papírnictví – Dana Janečková Nový Bydžov, firmě Crocodille ČR Praha 9 - Žíželice a
firmě Lindr – chladící technika Nechanice. Velký dík patří 10 studentům gymnázia Nový Bydžov,
kteří zajišťovali po celý turnaj náročnou funkci rozhodčích na všech 5 stolech.
Každý zúčastněný obdržel při registraci občerstvení na celý den – pití, ovoce, chutnou bagetu
k obědu a koláč ke kávě, kterou pro všechny vařily naše uživatelky z Chráněného bydlení.
Turnaj se vydařil a těšíme se, že nám i v dalších letech účastníci zachovají přízeň a opět přijedou.
Bc. Schäferová Martina

