Volejbalový turnaj O pohár města Sušice.
V sobotu 23. března 2013 proběhl v Sušici turnaj O POHÁR MĚSTA SUŠICE. Muži hráli VII.
ročník a ženy již XX. ročník. Muži i ženy hráli ve dvou skupinách, kde první dva postupovali do finálové
skupiny (výsledky ze skupin se započítávaly) a třetí hráli o páté a šesté místo. Letošní turnaj se
vyznačoval značnou vyrovnaností všech zúčastněných týmů.
U mužů první skupinu ovládlo značně omlazené družstvo TJ Sušice, které zvítězilo bez ztráty setu
a postoupilo z 1. místa. Z druhého místa postoupili loňští vítězové Vosín Šlapanice. Třetí místo obsadilo
mladé družstvo Druidi Horažďovice. Ve druhé skupině podalo přesvědčivý výkon družstvo TJ Sokol
Bezděkov, které rovněž zvítězilo bez ztráty setu. Druhé místo díky aktivní remíze obsadili Průchovci
Horažďovice, kteří tak odsoudili Bobry Klatovy ke hře o 5. a 6. místo. Ve finálové skupině nejvíce
zamíchalo pořadím družstvo Vosín Šlapanice, které aktivně remizovalo s možným vítězem TJ Sokol
Bezděkov. Do posledního zápasu nebylo rozhodnuto, kdo turnaj vyhraje. Nakonec o všem rozhodlo
vynikající hrou domácí družstvo TJ Sušice, které v napínavém zápase porazilo svého soupeře Průchovci
Horažďovice. Mladíci ze Sušice předvedli vynikající hru, za celý turnaj prohráli jeden jediný set a po
mnoha letech ovládli tento turnaj. Radost byla veliká. Druzí skončili muži TJ Sokol Bezděkov, kteří
aktivně remizovali s vítězem, ale pasivní remíza s Vosínem Šlapanice je posunula na druhé místo. Třetí
příčku obsadili loňští vítězové Vosín Šlapanice. Čtvrté místo patří družstvu Průchovci Horažďovice, kteří
svoji nenápadnou, ale velice účinnou hrou, potrápilo všechny zúčastněné. Na pátém místě skončili po
tuhém boji Bobři Klatovy, kteří porazili Druidy Horažďovice a ponechali jim šesté místo.
U žen byla situace podobná. První skupinu ovládla děvčata z Kankrteamu. Na druhém místě
skončilo značně omlazené družstvo TJ Sušice, díky aktivní remíze s družstvem Mix Horažďovice. To
bylo odsouzeno ke hře o 5. a 6. místo. Ve druhé skupině byly dvě absolutní remízy, takže o všem rozhodl
zápas mezi TJ Sokol Klatovy a TJ Klatovy Z. Šťastnější byly hráčky TJ Klatovy Z, které obsadily první
místo a poslali tak TJ Sokol Klatovy ke hře o 5. a 6. místo. Druhé místo získala děvčata TJ Sokol
Bezděkov. Ve finálové skupině absolutní remízy zkomplikovaly život zejména družstvu TJ Klatovy Z.
Turnaj nakonec vyhrálo družstvo Kankrteam, které mělo dvě vítězství a jednu pasivní remízu. Na druhém
místě skončily hráčky TJ Klatovy Z ( loňský vítěz), které měly jednu absolutní, jednu aktivní remízu a
jedno vítězství. Třetí bylo družstvo TJ Sokol Bezděkov. Čtvrté místo obsadilo domácí družstvo TJ
Sušice. Mladé hráčky v tomto družstvu jsou jistě příslibem pro příští léta. Páté místo si ve vzájemném
souboji vybojovaly hráčky TJ Sokol Klatovy, které porazily družstvo Mix Horažďovice a odsunuly je tak
na šesté místo.
Vyhlášení výsledků proběhlo v tělocvičně, kde se nejvíce radovali domácí hráči. Všechna družstva
odjížděla spokojená se svojí hrou a organizací turnaje. K dobré pohodě již tradičně přispělo pohoštění u
školníka.
Děkujeme sponzorům turnaje „Růža a její utopenci a Pekařství RENDL“ za jejich výrobky, které
všem chutnají. Turnaj skončil, dílo se povedlo a největším vítězem, ke spokojenosti všech, se stal
volejbal.
Oficiální pořadí:
Muži:
1. místo TJ Sušice
2. místo TJ Sokol Bezděkov
3. místo VK Vosín Šlapanice
4. místo Průchovci Horažďovice
5. místo Bobři Klatovy
6. místo Druidi Horažďovice

Ženy:
Kankrteam Lazna
TJ Klatovy „Z“
TJ Sokol Bezděkov
TJ Sušice
TJ Sokol Klatovy
Mix Horažďovice

