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Do turnaje se přihlásilo v daném termínu 12 trojic. Den před turnajem se odhlásily Karlovy 

Vary z rodinných důvodů. 10 trojic bylo rozděleno do 2 skupin s postupem prvních 4 do 

play-off. Týmy na 5. místě hráli o konečné umístění na 9. a 10. místě. Poražení ze 

čtvrtfinále postupovali do tzv. spodního pavouka, kde bojovali o místa 5.-8.. Ve skupině A 

nedošlo v podstatě k žádnému překvapení a týmy se seřadily v pořadí, v jakém byly do 

skupiny nasazeny a to v pořadí Stratov A (Kalous), Horažďovice (Pivnička), Zvěrkovice 

(Sliacký), Dynamo ČB A (žáci), Košice. Druhá skupina měla ovšem pořadí absolutně 

převrácené. Kotlářka nepřijela v nejsilnější sestavě a skončila na 4. místě. Modřice sice 

prohrávali zápasy těsně ale za celou skupinu uhráli jen tři sety a to znamenalo 4. místo. 

Prostějov ve své asi nejsilnější sestavě odehrál velmi slušně skupinu a prohrál pouze 

s Dynamem ČB B (posíleném na poslední chvíli juniorským mistrem Evropy Chalupou) a 

skončil druhý. Stratovu B velmi výrazně chyběl nemocný Putík a stačilo to na 3. místo. 

Dynamu B složeném původně z žáků a jednoho dorostence výrazně pomohl start Chalupy a 

bylo z toho první místo ve skupině.  

V boji o 9. místo Modřice porazili Košice a zajistili si pro ně ne příliš lichotivou 9. příčku.  

Play-off začalo jasnou výhrou Stratova A nad Kotlářkou, v druhém zápase po velkém boji 

ve třech setech zvítězil Prostějov nad Zvěrkovicemi. V souboji Dynama A s B Chalupovo 

nástup do třetího setu byl zřejmě pozdní a do semifinále tak postoupilo „žákovské“ Áčko. 

Stratovské B nenašlo recept na Pivničkovo drtivý útok a prohrálo ve dvou setech. 

V prvním semifinále Stratova A proti Prostějovu byly vyrovnané pouze začátky setů potom 

jasně zvítězila přesnost a jistota Stratova. Druhé semifinále svedlo překvapení v trojici žáků 

Dynama A proti výrazně fyzicky vyspělejším Horažďovicím a to i v tomto souboji rozhodlo a 

Horažďovice byly ve finále. V boji o třetí místo Prostějov „přejel“ Dynamo A rozdílem třídy 

a mohl slavit 3. místo. Do finále vstoupil Stratov velmi vlažně a náskok, který si 

Horažďovice vytvořili v počátku jim postačil k poklidnému zisku setu. Druhý set byl o 

něčem jiném a dlouho se zdálo, že se půjde do setu třetího, obětavá hra Horažďovic však 

vedla k nejtěsnějšímu vítězství ve druhém setu a tím i v celém turnaji.  

Týmy, které prohrály ve čtvrtfinále hrály tzv. spodního pavouka o místa 5.-8. a seřadili se 

v pořadí Dynamo ČB B, Zvěrkovice, Stratov B, Kotlářka. 

Turnaj vedl Petr Burian pod dohledem člena komise mládeže Ladislava Baráka. Utkání 

rozhodovali licencovaní rozhodčí Vladimír a Jan Vondrášek. Vyhlášení výsledků provedla 

starostka obce Všemyslice paní Bartůšková. 

 


