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STOLNÍ TENIS

32. R O Č N Í K

KATEGORIE DOSPĚLÍ
1. PETROVÁ SOŇA
2. PETR MILOŠ
3. BARTŮNĚK FRANTIŠEK
4. KOZÁK FILIP
5. PECINA JIŘÍ
6. ROMAN (Z VEČERKY)
7. STRASSER PAVEL st.
8. KOZAŇÁK PETR
9. KOZAŇÁK MICHAL st.
10.BARTŮNĚK DAVID
11.STRASSER JAKUB
12.LAMAČ ROMAN
Po dvou letech „covid-necovid“ trápení jsme se opět sešli na druhý svátek vánoční na tradičním
turnaji stolního tenisu. Za stále se měnící situace a změn opatření byla situace s pořádáním turnaje
malinko nejistá, ale rozhodnutí padlo týden před samotným turnajem. Letos však jen padesát na
padesát, bez mládežnické kategorie. Zastoupení mladších ročníků však bylo v dospělácké kategorii
velice slušné. O všech pro a proti pravidlech z hlediska hygieny je toho všude napsáno až až, tak i my
jsme se snažili dodržet vše v rámci možností. Dodatkové vakcíny byla celkem slušná zásoba a nikoho
snad minimální dávka neminula, v tom už jsme dost let před samotným „koronáčem“ napřed.
A teď už k samotnému turnaji. Před desátou hodinou se začali scházet účastníci turnaje, ti natěšenější
i o něco dřív, ve dveřích se objevovali místní borci, tradičně přátelé „miletínští a okolí“, trubičky,
putovní pohár, klobásky a uzené z Hlavečníku, a tak jsme po chvilce byli celkem komplet a po
malinkých rozpinkávačkách mohl turnaj začít. Zapsaných 26 hráčů (nakonec 27 – kdy nám jeden nějak
propadl sítem, i když tam byl včas) bylo rozlosováno do tří skupin po devíti. Letos se turnaje
zúčastnila i tři děvčata (Týnka a Terka – Drahotínské a Soňa Petrová) a vůbec poprvé se na turnaji
objevil náš Roman z večerky a Rock – kamióňák Robert. Tradičně na třech skoro již muzejních stolech
začal boj ve skupinách, kde se utkal každý s každým na dva vítězné sety. Skupina A měla od začátku
dva favority – Miloše Petra a Pecku a jako třetí postupující nakonec vyšel Peca Kozaňák po těsném
vítězství nad Romanem Lamačem, na kterého zbyl jen souboj o 9.-12. místo. Ve skupině B potvrdili
roli favoritů na postup Soňa Petrová a Filip Kozák, jako třetí postupující je doplnil Pavel Goca Strasser.
Brambora ze skupiny tentokrát zbyla na Davida Bartůňka. Skupinu C s naprostým přehledem bez

ztráty kytičky vyhrál Fanda Bartůněk (16:0!), jako druhý a třetí postoupili ze skupiny se shodným
počtem bodů Roman z večerky a Míša Kozaňák st. Do boje o 9.-12. místo ze skupiny postoupil Kuba
Strasser, jemuž při shodě bodů pomohl vyhraný zápas s Milanem Kozákem. Tři nejlepší ze skupin tak
postoupili do finálové skupiny, kde se započítanými výsledky ze skupin odehráli opět systémem každý
s každým závěrečné mače. Čtvrtí ze skupin odehráli mezi sebou zápasy o desáté až dvanácté místo.
Celkové výsledky nakonec byly dóóóst podobné, alespoň na prvních příčkách, jako na posledním
turnaji. Prvenství letos obhájila a putovní pohár do ročního držení získala Soňa Petrová, druhé místo
stejně jako předloni bere Miloš Petr a třetí místo získal Fanda Bartůněk – téměř stálice mezi bedňáky.
Smolná brambora letos vyšla na (malinko smutného – ani se nedivím) Filipa Kozáka, který za celý
turnaj prohrál jen tři zápasy – všechny 1:2 právě s první trojicí na bedně. Jako pátý se umístil Pecka
(Jiří Pecina), který přiznal, že určité rezervy tam byly, a celkově šestý skončil nováček turnaje, tím i
skokan turnaje Roman z večerky. Sedmou příčku obsadil Goca, který se poctivě staral o hladký průběh
turnaje, ve finálové skupině asi malinko „přetaktizoval“ a byla z toho až šťastná sedma. Osmou
příčku obsadil Peca Kozaňák po vyhraném zápase nad Míšou Kozaňákem, který skončil celkově
devátý. O nepostupujících ze skupin, o těch už taky víme, ale jsou dobří zase v jiných disciplínách,
turnaj není jen o vítězstvích za zeleným stolem a je potřeba reprezentovat i jinak. Dvanáct
nejúspěšnějších hráčů bylo odměněno věcnými cenami, putovní pohár se nám i letos zaslouženě
přestěhoval mimo Pilníkov, takže opět výzva pro místní borce se o něj poprat na příštím turnaji.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům turnaje za vzornou reprezentaci, za sponzorské
příspěvky na turnaj, Gocovi za pomoc při organizaci a plynulém chodu turnaje, Jirkovi za dodaná fota,
Martě a Iris za barem, za výborný každoroční gulášek, dršťkovou snad taky všichni přežili.
Děkuji všem za účast a pomoc na turnaji a s vírou, že nám další rok nic nezhatí.
Všem hlavně pevné zdraví a slunce v duši v novém roce 2022 a zase za rok.

