
Memoriál Karla Raise2013 –mladší žáci trojice a Pohár ČNS – trojice starší žáci 

 

V sobotu o státní svátek 28. 9. 2013 za pořadatelství domácí NK Elna Počerady, který tuto akci 

uskutečnil za podpory hlavního partnera SKUPINY ČEZ, proběhl ve sportovní hale v Lounech 17. 

ročník turnaje v trojicích starších a mladších žáků. Turnaj byl součástí Poháru ČNS 2013 starších žáků. 

Do Loun se sjelo 14 trojic (z toho bylo 10 trojic starších žáků a 4 trojice mladších žáků)z celé republiky 

2 trojice ze Slovenska, aby bojovalo o další body v Poháru ČNS starších žáků. Účastníci byli nasazeni 

do skupin (starší žáci 2 skupiny po 5 účastnících a mladší 1 skupina po 4), podle výkonnosti. Ve 

skupinách se hrálo na 2 vítězné sety a 1.-4. postupovali do vyřazovacích bojů, kde se utkali na kříž se 

druhou skupinou. Mladší žáci hráli dvoukolově každý s každým a vítězem se stal tým s největším 

počtem bodů. 

V kategorii starších žáků základní skupiny opanovali Prostějov a Kotlářka, oba neztratily žádný bod. 

Ve skupině A  byly jediným postupujícím do čtvrtfinále Modřice B. Druhé místo v této skupině 

obsadily Č. Budějovice A, na třetím místě slovenští hráči z Košic a na poslední postupové příčce 

skončily Horažďovice.Ve skupině B si pohlídaly postup na druhém místě Modřice A a o dalších dvou 

postupových místech rozhodly vzájemné zápasy mezi třemi týmy –Chabařovice, Dolní Radechová a  

Č.B. B. Černý Petr v podobě vypadnutí připadl mužstvu Chabařovic. 

Čtvrtfinálové boje přinesly jedno překvapení, kdy Košice přehrály Modřice A nejtěsnějším rozdílem 2-

1 a všechny sety končily 10-9.V dalších zápasech čtvrtfinále postoupili favorité. V prvním semifinále 

zaskočily   Č.B. A do té doby bez zaváhání hrající Prostějov. Ve druhém semifinále se hrál vyrovnaný 

nohejbal, první set získaly pro sebe Kotlářka a druhý set Košice. Ve třetím setu vedly Košice 9-7,ale 

v koncovce se jim přestalo dařit a do finále postoupila Kotlářka. V zápase o 3. místo porazil Prostějov 

lehce ve dvou setech Košice. Ve finále se hrál vyrovnaný nohejbal, ale koncovky obou setů si 

pohlídala Kotlářka a stala se vítězem 17. ročníku Memoriálu Karla Raise. Nejlepším smečařem byl 

vyhlášen P.Chejn z vítězného týmu a nejlepším polařem z poraženého finalisty D.Višvader. 

Mladší žáci hráli dvoukolově každý s každým. Po první polovině byly bez ztráty bodu v čele Modřice A, 

druhý byly Čakovice a třetí Modřice B. Ve druhém kole Čakovice porazily 2 -0 Modřice A a na 

vzájemné zápasy (na sety 3 – 2) skončily na prvním místě. Na třetím místě skončily Košice, zde také 

rozhodovaly vzájemné zápasy mezi oběma týmy. Nejlepším smečařem v této kategorii byl vyhlášen Z. 

Kalous startující za TJ Avia Čakovice a nejlepším polařem se stal T. Brenner z TJ Sokol Modřice A. 

Rozhodčími na kurtech byli – Čeněk Souček, Pavel Pinkr, Marek Pertlík, Milan Dráždil, Michal Pecina, 

Ctibor Pospíšil, Jindřich Štěpánek. Nasazení do výkonnostních košů provedl a dohled nad celým 

turnajem měl ing. Karel Jonák z pořádající NK Elna Počerady. Turnaje se zúčastnil člen Komise 

mládeže ČNS Ladislav Barák z Horažďovic. Fotografie z celého turnaje pořídil Pavel Jonák. 

               

 

                                                                                      Ing.Karel Jonák v.r.     30.9.2013 v Újezdě 

                                                                                     NK Elna Počerady 


