
Pohár ČNS - Memoriál Standy Maličkého 2012 – singl dorostu a žáků 

 

V pátek o státní svátek 28. 9. 2012 za pořadatelství domácí NK Elna Počerady, který  tuto akci 

uskutečnil za podpory hlavního partnera SKUPINY ČEZ , proběhl ve sportovní hale v Lounech 9.ročník 

turnaje  v singlu dorostu a žáků – Memoriál Standy Maličkého, který byl součástí Poháru ČNS. Do 

Loun se sjelo 29 singlistů (z toho bylo 13 dorostenců a 16 žáků)z celé republiky, aby bojovalo o další 

body v Poháru ČNS svých věkových kategorií. Účastníci byli nasazeni do skupin, podle výkonnosti. 

Ve skupinách se  u kategorie dorostu hrálo  na 2 vítězné sety, kde 3. set byl od 5-5.Po odehrání 

základních skupin proběhly vyřazovací boje – play off. Vítězové byli nasazeni přímo do čtvrtfinále a 

ostatní se utkali v osmifinálových bojích nasazeni podle výsledků v základních skupinách o účast ve 

čtvrtfinále.Ve čtvrtfinále k žádnému překvapení nedošlo a vítězové skupin postoupili do semifinále,ve 

kterém Strejček(TJ Stratov) porazil 2-0 letošního mistra ČR Robu (Prostějov) a Petrás Jakub (Kotlářka) 

přehrál v 3.setové bitvě Putíka (Stratov).Ve  finále stratovský Strejček lehce  na 2 sety porazil 

J.Petráse a o 3.místo v 3.setový bitvě se radoval prostějovský Roba nad Putíkem. 

V žákovské kategorii se hrálo ve skupinách na 2 sety a ve vyřazovacích bojích na 2 vítězné sety. První 

dva ze skupin postupovali do čtvrtfinále.Do čtvrtfinále  postoupili z prvních míst – 

Ftáčnik(Prostějov),Hrdlička(Vodňany),Schneider(Stratov) a Sehrig(Chabařovice) a ze druhých míst – 

Burian (Vodňany),Kovařík(Žatec) a Tůma(Vodňany).Vítězové skupin opět nezaváhali a postoupili do 

semifinálových bojů.V prvním semifinále po 3 setech a posledním možným míčem zvítězil 

prostějovský Ftáčnik nad vodňanským Hrdličkou,ve druhém semifinále si chabařovický Sehrig lehce 

poradil se stratovským Schneiderem 2-0.Třetí místo po 3 setech vybojoval stratovský Schneider a ve 

finále  po dvou setech zvítězil chabařovický Sehrig,který letos vybojoval v kategorii dorostu 3.místo 

na MČR za TJ Semily. 

Po zápasech o umístění v každé z kategorií ještě proběhlo superfinále o Putovní pohár Standy 

Maličkého mezi vítězi obou kategorií.Vítěz dorosteneckého turnaje Martin Strejček porazil celkem 

snadno unaveného vítěze mladší kategorie a stal se celkovým vítězem 9.ročníku Memoriálu Standy 

Maličkého. 

 Rozhodčími na kurtech byli – Milan Dráždil, Michal Pecina, Jaroslav Zlatohlávek, Tomáš Zlatohlávek, 

Pavel Jonák, Jindřich Štěpánek a Čeněk Souček. Nasazení do výkonnostních košů provedl a dohled 

nad celým turnajem měl  ing. Richard Beneš člen Komise mládeže ČNS. Průběh a organizaci turnaje 

zajistil ing. Karel Jonák a členové organizačního výboru Pavel Jonák, Milan Dráždil a Michal Pecina. 
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