VÝSLEDKY VÁNOČNÍHO TURNAJE
VÁNOCE 2013
STOLNÍ TENIS

26. R O Č N Í K

MLÁDEŽNICKÁ KATEGORIE DO 17 LET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PETROVÁ SOŇA
KOZÁK DAVID
BARTŮNĚK DAVID
STARÝ ALEŠ
KOZÁK FILIP
STRASSER PAVEL
STRASSER JAKUB

KATEGORIE DOSPĚLÍ
1. FRIEDRICH TOMÁŠ
2. PETR MILOŠ
3. BAIER MIROSLAV
4. PECINA JIŘÍ
5. KOZÁK DAVID
6. ŽĎÁRSKÝ MIROSLAV
7. KUŘÍK PAVEL
8. KOZÁK MILAN
9. BARTŮNĚK FRANTIŠEK
10. BRTŮNĚK DAVID
11. KOZAŇÁK MICHAL st.
12. KOZAŇÁK PETR
Možná to zní trochu neuvěřitelně…ale na Štěpána roku 2013 jsme vstoupili do druhého čtvrtstoletí našeho
,,VÁNOČNÍHO TURNAJE‘‘ stolně tenisového sportu. Zdravím Vás z vánoční tělocvičny Města Pilníkov, kde
jsme se sešli opět po roce ve velmi slušném počtu, abychom nejenom sdělili ostatním ,,co nám přinesl Ježíšek‘‘,
ale trošičku potýrali svoje tělo, při přehazování malého míčku, přes vysokou síťku na druhou stranu krátkého
pingpongového stolu (a že ty stoly bejvaj občas hodně krátký). A tak na druhý svátek vánoční, se konal
,,1.novodobý ročník‘‘ pingpongového turnaje ve dvou kategoriích - kategorie do 17 let a kategorie od 18 let –
třeba i do sta let .

Tak pěkně po pořádku… v mládežnické kategorii se na letošní vánočky sešlo 7 účastníků i díky třem
přespolním sportovcům, kteří k nám dorazili z Miletína . Jmenovitě David Bartůněk ,Aleš Starý a bráchové
Pavel a Kuba Strasserovi , jakožto zástupci domácích, měli za soupeře Filipa a Davida Kozákovi a jedinou dívku
v mládežnické kategorii a vlastně i v celém turnaji , Soňu Petrovou. V sedmičlenné skupině se utkali každý
s každým a sehráli zápas na tři vítězné sety. Ve vzájemných soubojích se začal rýsovat boj o prvenství ,, Davidů
s Goliášem ‘‘( myslím tím Soňu ), a protože u nás neplatí biblické příběhy, ale výsledky mačů, tak tentokrát se
museli oba Davidové sklonit před Soňou a zbylo na ně sice místo na bedně , ale ne úplně to nejvyšší.Ve
vzájemných soubojích každý z nich jednou prohrál a tak při stejném bodovém zisku o pořadí na prvních třech
místech rozhodl poměr vyhraných a prohraných setů. Z tohoto přepočtu vyšla nejlépe Soňa a obsadila příčku
nejvyšší. Na stříbrné příčce skončil David – Miletín a bronz zbyl na Davida – Pilníkov – loňského vítěze.Na
dalších místech se umístili borci ,,podle výšky‘‘ , ale i ti menší pěkně provětrali habány a jsou příslibem pro další
ročníky. Nejmladším účastníkem byl Kuba Strasser ,který sice na starší kámoše nestačil, ale o to více byl do hry
zapálen – jen počkejte příští rok. Všichni účastníci mládežnické kategorie obdrželi věcné a upomínkové ceny.
Už před vyhlášením výsledků mládežnické kategorie se začali scházet účastníci dospělých a dříve narozených a
do jedenácté hodiny se zapsalo 31 válečníků - o jednoho méně, než při jubilejním ročníku. A protože letos
nebyla početná skupina ,,viajpíček‘‘ s registračkami, proběhlo tentokrát rozlosování všech účastníku do čtyř
skupin po osmi resp. sedmi kusech.. Po společném fotu a seznámení se systémem turnaje byl odpískán začátek
turnaje a boje ve skupinách se rozeběhly v plném proudu Ve skupinách se utkal každý s každým, na dva vítězné
sety. Dva nejlepší z každé skupiny postoupili do finálové osmičky, kde bojoval každý s každým a výsledky
dosažené v základní skupině se započítávaly do finálové tabulky. Borci kteří se umístili třetí ve skupinách, hráli
mezi sebou o konečné 9-12 místo. Letos se ukázalo, že už los základních skupin může poslat některé favority do
skupiny bojující o první desítku. Skupina útěchy pikantně svedla proti sobě ,,Kozaňákovce versus
Bartůňkovce‘‘, kde za delší konec tahali Fanda s Davidem a na Mišáčka s Pecou zbyla místa na začátku druhé
desítky….co by za to někteří dali – viď Stando, Pinďo, Mydlochu, Krbec, Lapulo, Berri, Jardo – tak snad to dáte
do toho padesátého ročníku.
Táááák a jak to vlastně celé dopadlo???. Osmička nejlepších , kde měli ,,domácí‘‘ letos pouze dva zástupce, si
to rozdala mezi sebou a jak už to v posledních ročnících bývá, kdo chce turnaj vyhrát , nesmí zaváhat ani
v jednom duelu. No nebudu chodit dlouho kolem horké kaše. Tento ,,majstr-štyk‘‘ se i letos povedl a na bednu
nejvýše poprvé katapultoval Tomáše Friedricha, kterému už několikrát prvenství uniklo doslova o pověstný fous
nebo ho zradila technika, kdy se mu den před turnajem nějak pochroumala pálka a jeden rok se mu postavila do
cesty i bedýnka šampíčka. Letos klobouček dolů a gratulace k zaslouženému vítězství – poctivě vybojováno, jak
za stolem se síťkou, tak za stolem barovým na závěr turnaje. Pouze jedna prohra, právě s vítězem, odsunula na
druhé místo nejlepšího z hostů z Miletína , Miloše Petra a dvě zaváhání ,ale umístění na bedně, na třetí místo
posunuly Míru Baiera, našeho vrchního uklízeče a střízlivého řidiče v jedné osobě. Brambora letos zbyla na
nejlepšího,,pilníkováka‘‘ a Pecka se čtyřmi body obsadil, jak jinak než, čtvrté místo. O umístění na pátém a
šestém fleku rozhodlo, při shodnosti bodů, vzájemné utkání mezi Davidem Kozákem a Mírou Žďárským , které
David vyhrál 2:0 a pátá příčka patřila jemu. Stejný scénář měl souboj o sedmou příčku, kde ,pilníkovský Péťa
Čech‘‘porazil Milana Kozáka a posunul ho tak na konečné osmé místo.
Všichni finalisté byli odměněni věcnými a upomínkovými cenami a poté se už jen probíralo, jak by se to dalo
zahrát líp a jak si to zase příští rok mezi sebou rozdáme 
Všem zúčastněným děkuji za jejich sportovní výkony,děkuji všem kuchařkám a kuchařům za připravené
občerstvení , Martě, bez který by to ani snad nešlo, za obsluhu a směnu za pultem.
Jak jinak, pálek zbylo opět z letošního ročníku dost, tak je máte zase na rok u mě v úschově a těším se spolu
s Vámi na ročník sedmadvacátý.
Sponzoři, Vám také dík a všem co přispěli k hladkému průběhu turnaje ,,jakbysmet‘‘ .
Ping pongu zdar - ….a do příštího roku hlavně zdraví …a zůstaňte nakloněni našemu turnaji.
A zazvonil zvonec a mého výplodu je konec.
Faktory které zabezpečují každé vánočky hladký průběh turnaje 
- dodržování pivosprávy a letní neplánovaný trénink
- pitný režim a kvalitní oslava vítěze
- prodloužená pracovní doba vietnamských spoluobčanů
- že Míra letos s výhrou obratně zacházel a chopil se úklidu
- parta inventářů a její zdravé jádro, která se jako minulý rok opět sešla – tak přátelé, zase za rok
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