Volejbal – turnaj „O pohár města Sušice“.
V sobotu 15. března přijelo do Sušice změřit síly 6 volejbalových družstev mužů a stejný počet
volejbalových družstev žen. Hrálo se v tělocvičnách ZŠ Lerchova, podle předem vypracovaného
harmonogramu.
Muži:
Ve skupině A Bobři Klatovy nejdříve prohráli oba své zápasy a poté překvapivě pasivně remizovalo
družstvo TJ Sokol Bezděkov s Druidy Horažďovice. Obě družstva si zajistila postup do finálové
skupiny.
Skupinu B ovládlo domácí družstvo TJ Sušice překvapivě hladce. O postup se střetl VK Vosín
Šlapanice a Průchovci Horažďovice. Více se dařilo Moravanům a zaslouženě postoupili do finálové
skupiny.
V přímém boji o 5. a 6. místo se střeli 3-tí ze skupin. V tuhém boji nakonec zvítězili Bobři Klatovy a
obsadili 5. místo. Přenechali tak 6. místo Průchovcům Horažďovice.
Finálová skupina byla velice vyrovnaná. Do poslední chvíle nebylo jasné pořadí. Nakonec si vítězství
vybojovalo, zlepšenou hrou, družstvo TJ Sokol Bezděkov, které porazilo oba soupeře ze skupiny B.
Přesto, že se družstva TJ Sušice a Druidi Horažďovice rozešli absolutní remízou byli šťastnější Druidi,
protože se jim podařila další tentokrát aktivní remíza s Vosínem Šlapanice. Druhé místo obsadili
Druidi Horažďovice, třetí byl domácí tým TJ Sušice. Čtvrté skončilo družstvo Vosín Šlapanice.
Ženy:
Skupinu A, přes potíže v prvních setech, ovládlo družstvo TJ Sokol Bezděkov. V boji o druhé místo
bylo lepší domácí družstvo TJ Sušice. Třetí nepostupové místo zbylo na složený tým Vosín Šlapanice
+ Žabky Sušice, který svým věkovým průměrem patřil mezi hodně a hodně mladé.
Ve skupině B si vítězství vybojoval SK Volejbal Klatovy Z, který aktivně remizoval s TJ Vimperk a
odsoudil jej ke druhému místu. Třetí bez výhry skončilo družstvo TJ Sokol Klatovy.
V boji o 5. a 6. místo se střetly dvě generace volejbalistek. Úspěšnější byla mladá děvčata Vosín
Šlapanice + Žabky Sušice, která přesvědčivě porazila TJ Sokol Klatovy a obsadila tak 5. místo. Na
TJ Sokol Klatovy zbylo 6. místo.
Ve finálové skupině (jako u mužů) také nebylo zřejmé do poslední chvíle pořadí. Rozhodly poslední
dva zápasy. Družstvo TJ Sokol Bezděkov, díky aktivní remíze, se SK volejbal Klatovy Z obsadilo
první místo a SK Volejbal Klatovy Z obsadil druhé místo. Třetí příčku si vybojovala děvčata
domácího týmu TJ Sušice, která v rozhodujícím zápase aktivně remizovala s družstvem TJ Vimperk,
na které tak zbylo čtvrté místo.
Děkujeme sponzorům turnaje Pekařství RENDL a Růžence, kteří svými velice chutnými výrobky
rovněž soupeří. Co je lepší. Utopenec a nebo koláč. Zatím nikdo neví, protože nic nezbylo. Všechno se
snědlo.
Dále děkujeme školníkovi ZŠ Lerchova, který jako obvykle připravil perfektní bufet, kterému
dominoval velice chutný guláš.
Rozloučení s turnajem a s kamarády proběhlo, při písničce v restauraci „Letiště“, kde si všichni slíbili
odvetu v roce 2015.
Oficiální pořadí:
Ženy:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

TJ Sokol Bezděkov
SK Volejbal Klatovy Z
TJ Sušice
TJ Vimperk
VK Vosín Šlapanice
TJ Sokol Klatovy

Muži:
TJ Sokol Bezděkov
Druidi Horažďovice
TJ Sušice
Vosín Šlapanice + Žabky Sušice
Bobři Klatovy
Průchovci Horažďovice
i.t.

