Jarní turnaj ve stolním tenise – 6. 4. 2016

Domov sociálních služeb Skřivany uspořádal další „Jarní turnaj ve stolním tenise“ pro
sportovce s handicapem. Turnaj byl odehrán ve středu 6. dubna 2016 tradičně v Sokolovně v
Nového Bydžova. Celkem se přihlásilo 82 sportovců a trenérů z 12 různých zařízení.
Hráči byli rozděleni do kategorií dle věku, pohlaví a výkonnosti. Kategorii ženy A do 30 let a
muži A do 30 let jsme byli nuceni sloučit do nejbližších skupin z důvodu menší obsazenosti.
Jednotlivá utkání probíhala současně na pěti stolech. Hrací systém jsme ponechali stejný jako
v předchozích turnajích každý s každým na dva vítězné sety do 11 bodů. Do finále
postupovali první a druzí z menších skupin a z nejvíce obsazené kategorie (muži B nad 30)
pouze první. Samotné finále pokračovalo vyřazovacím pavoukem.
Naše zařízení reprezentovalo 8 hráček (Telváková Květa, Smetáková Jana, Šmerdová Jana,
Reslerová Věra, Feketová Markéta, Feketová Helena, Mravíková Hana a Tocháčková Kamila).
Květa Telváková byla již tradičně zařazena do kategorie muži nad 30 A z důvodu intenzivní
přípravy na MČR a tudíž potřeby silnější konkurence. V této nejsilnější kategorii vybojovala
zlato.

Výsledky našich hráček:
Telváková K. smíšená kat. nad 30 let – 1. místo
Smetáková J. ženy A nad 30 let - 1.místo
Feketová H.

ženy A nad 30 let - 2.místo

Mravíková H. ženy B nad 30 let - 2.místo
Feketová M.

ženy B nad 30 let - 3.místo

Sportovci na prvních třech místech byli odměněni drobnými cenami, za které děkujeme
sponzoru - firma Linder (pan Kareš). Velký dík patří deseti studentům Gymnázia Nový
Bydžov, kteří se opět ujali náročné role rozhodčích a zapisovatelů.
Každý zúčastněný obdržel při registraci pitný režim, svačinu a sladkou odměnu ke kávě,
kterou připravovaly naše uživatelky z Chráněného bydlení. Velmi chutný oběd byl zajištěn
v Základní škole Karla IV. v Novém Bydžově.
Turnaj se vydařil a těšíme se, že nám i v dalších letech věrní nadšenci tohoto sportu zachovají
přízeň a opět přijedou.

Zapsala: Bc. Schäferová Martina

