Memoriál svatého Václava ve streetballu
XV. ročník
V sobotu 26. září 2015 se na havlovickém asfaltovém hřišti uskutečnil již XV. ročník
Memoriálu svatého Václava ve streetballu. Oproti loňskému roku se nám přihlásilo o jeden
team více, tudíž jsme turnaj odstartovali dohromady s pěti družstvy.
Počasí nám přálo, slunko krásně svítilo, i když teplota nevyšplhala nijak vysoko, a
proto jsme se snažili moc neotálet a turnaj naplno rozehrát. Systémem hry „každý s každým“
– jak jinak v tomto počtu – jsme se přes semifinálové duely dostali až k očekávaným finálovým
soubojům. Ale to bych předbíhala… V mezičasech, kdy si hráči potřebovali alespoň trošku
odfrknout, jsme nelenili a uspořádali jsme tradiční trojkařskou soutěž. Po velmi dlouhé době
nám vyšel vítěz hned z kvalifikačních kol – nedošlo tedy k tradičnímu „vyřazováku“ – a tím
vítězem se stal člen teamu Chobotnice Martin Chvojka.
Ještě před samotným zápolením o vzácné kovy si pro nás nádhernou kulturní vložku
připravila děvčata ze Základní umělecké školy A. M. Buxton, která nás okouzlila svým
mažoretkovým vystoupením. Po něm se naplno rozjely finálové zápasy. Na třetí příčku
vyšplhal velmi sympatický team XBallers 4 fun. Stříbro brala Lvíčata a zlatý kov se na krku
houpal hořickým Ballers. Ačkoli dlouho nebylo jasné, kdo z této dvojice teamů bude nakonec
první – finále bylo tak vyrovnané, že by se dalo nazvat „přetahovanou“.
Celkové pořadí i se členy jednotlivých teamů si můžete přečíst níže. Nesmím ještě
opomenout soutěž o nejlepšího střelce, která probíhá po celou dobu trvání turnaje. K tomuto
prestižnímu titulu jsme gratulovali Davidu Zemanovi z teamu Ballers Hořice.
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BALLERS HOŘICE (Vrťátko, Zeman, Rais)
LVÍČATA (Friebelová, Kejzlar, Nývlt)
XBALLERS 4 FUN (Dědek, Onderka, Werby)
TUPOUNI ŽENY (Balcar, Kalousek, Klučka, Hrůza)
CHOBOTNICE (F.+M. Rušínovi, Chvojka, Paulů)

Děkujeme všem teamům za jejich účast, věříme, že jsme si ho všichni užili a až budou kvést
třešně, budeme se opět těšit na viděnou!

Za pořadatelské družstvo Lvíčat – Petra Nývltová

