MLADÍ ČESKOTŘEBOVŠTÍ VOLEJBALISTÉ O VÍKENDU OVLÁDLI DOMÁCÍ I VENKOVNÍ PALUBOVKY

ČESKOTŘEBOVSKÝ VOLEJBAL BYL V MLADOBOLESLAVSKÉ HALE POŘÁDNĚ VIDĚT
Historicky první volejbalový turnaj v ČR, ale zřejmě i ve světě, který hrají dvě děti společně s jedním
dospělým se hrál před finálovým turnajem Českého poháru mužů v Mladé Boleslavy.
Třicet družstev se utkalo na palubovce upravené pro tuto formu volejbalu. Nutno říct, že se družstvu našeho
oddílu dařilo a podle předpokladů neprohrálo na tomto turnaji ani jeden zápas. Ve všech utkáních převyšovali
své soupeře v základních herních činnostech a tak dospělý na hřišti zasahoval oproti ostatním dospělým hráčům
jen sporadicky. O to cennější jsou tyto vítězství. V šesti zápasech neztratilo družstvo ani jeden set a stalo se tak
prvním vítězem na turnaji tohoto druhu.
Výsledky:
T.J.Sokol Česká Třebová II - Kometa Praha 2:0 (35:9), - Duchcov 2:0 (28:7), - Kováčci 2:0 (23:8),
Lanškroun 2:0 (38:9), - Týnec n.S. 2:0 (23:1)
Českou Třebovou reprezentovali:

Lukáš Vašina, Denis Žaba, Lubomír Vašina

Po úspěšném vystoupení a vyhlášení výsledků měli možnost všichni zúčastnění shlédnout finálové utkání
Českého poháru mužů mezi VK Jihostrojem České Budějovice a VK Ostrava, kde trénuje náš odchovanec
Zdeněk Šmejkal. Po vítězství Ostravy jsme tak v Mladoboleslavské hale jako českotřebováci vyhráli
dvakrát.Velkou radost udělali hráči obou týmů, když se po zápase ochotně vyfotili s našimi mladými
volejbalisty, kteří mají pěknou vzpomínku a památku na tento příjemně strávený den.
Fotogalerie:
1. Spokojenost při vyhlašování výsledků (v pozadí místopředseda svazu R.Urbánek)
2. Momentka ze hry (na bod úspěšně útočí po nahrávce D.Žaby, L.Vašina)
3. Společné foto účastníků minivolejbalu s družstvy Ostravy a Českých Budějovic
finalisty ČP mužů ČR.
4. Rada od staršího může přijít bezprostředně přímo na hřišti
5. Tomáš „Bob“ Fila, bývalý hráč českotřebovských mužů, dnes opora „mistrovských“ Českých
Budějovic
6. Dominik Fořt, bývalý hráč českotřebovských kadetů, dnes hráč Ostravy, vítěz ČP

-

Lubomír Vašina T.J. Sokol Česká Třebová II.

