
Zpráva z     42. MČR dvojic mužů  
Termín: 30.6.2012 (8:00 – 19:45)
Místo konání: areál TJ Sokol SDS Exmost Modřice
Pořadatel: TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
Roznodčí: Bartovský, Čunek, Dutka, Křepelka, Matkulčík, Matyášek
Hodnocení úrovně soutěže: vynikající

MČR proběhlo dle platného Rozpisu jednorázových soutěží a schválených propozic.

Přihlášeno bylo 21 sestav, schváleno 20 sestav. Prezentovalo se všech 20 sestav z celkem dvanácti 
oddílů (celkem 50 hráčů). Přihlášené sestavy byly seřazeny dle získaných bodů za umístění v 
dlouhodobé soutěži 2011 a výsledku na MČR dvojic 2011.

Z tohoto hodnocení vzešly nasazené sestavy do skupin (1. - 8. sestava) a rozdělení do 
výkonnostních košů (9. - 20. sestava) – viz příloha MČR2_koše.pdf

K již nasazeným sestavám byly po prezentaci dolosovány sestavy z 3., 4. a 5. koše

K dispozici byly dva velmi dobře připravené kurty, kde bylo v základních skupinách odehráno 40 
velmi vyrovnaných zápasů, z nichž se celá polovina rozhodovala ve třetím zkráceném setu. Za 
pozornost stojí rovněž počet získaných bodů v jednolivých setech: v 1. setu 673 z 760 možných – tj. 
89%, ve 2. setu 685 z 760 – tj. 90%, ve 3. setu 164 ze 180 – tj. 91% (ve 3. setu jsou počítány pouze 
body od stavu 5:5).  

Roli favorita ve skupině A potvrdila domácí „A“ sestava, kterou doplnila sestava Českého Brodu (z 3. 
koše). Ze skupiny B postoupili obě nasazené sestavy – Šacung „A“ a domácí sestava „B“. Skupinu „C“ 
vyhrála sestava Šacungu „C“, která byla losována až ze 4. výkonostního koše a do vyřazovacích bojů ji 
doprovodila sestava Čelákovic „A“. Skupinu D ovládla sestava Vsetína „A“ a z druhého místa si postup 
vybojovala sestava Liaporu „A“.

MČR bylo přenášeno na internetu prostřednictvím serveru Tvcom.cz. Vyřazovací část probíhala již 
za účasti České televize.

Výsledky celého turnaje:

Tabulky základních skupin a výsledky Play-off - viz přílohy

Konečné pořadí:

1. místo: Doubrava, Holub, Stejskal (SK Šacung VHS Benešov 1947 „A“)
2. místo: Vanke, Babka, Knop (SK LIAPOR Karlovy Vary „A“)
3. místo: Kop, Müller, Rosenberk (TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“)
4. místo: Perun, Brutovský (NK CLIMAX Vsetín „A“)

    5.-8. místo: Mrákava, Pelikán, Pospíšil (TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“)
Spilka, Kolenský (Čelákovice „A“)
Kadeřábek, Flaks (SK Šacung VHS Benešov 1947 „C“)
Cibulka, Cmíral (TJ Slavoj Český Brod)

Disciplinární prohřešky:
Žlutá karta: Stehlík Pavel – AC Zruč-Senec - zakopnutí míče
Žlutá karta: Pelikán Radek – TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“ - nesportovní chování

V Dalovicích dne 3.7.2012
David Lechnýř


