
Pohár ČNS žen 2014 – NK Hloubětín

Dne 1.6.2014 se uskutečnil nohejbalový turnaj dvojic v rámci Poháru ČNS žen 2014, který pořádal 
oddíl NK Hloubětín.

Již tradičně se vše odehrávalo na dvou kurtech v Malešicích v Praze. Celkem přijelo bojovat o další 
pohárové body 20 dvojic. Turnaje se zúčastnily tyto týmy: NK Hloubětín, TJ Slavoj Český Brod, TJ
Litohlavy, SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary, NK Zaječov, TJ Spartak Čelákovice, SK Radotín, TJ
Solidarita Praha a TJ Pankrác Praha.

Sestavy byly rozlosovány do čtyř skupin po pěti, z nichž dvě dvojice s nejvíce body postupovaly do 
vyřazovacích bojů.

Dramatický souboj svedly o třetí místo týmy NK Hloubětín A  proti Čelákovicím A. Když po 
prvním vyhraném setu 10:6  pouhý jediný míč dělil od třetího místa tým Čelákovic, tak vše 
vypadalo rozhodnuto,  avšak Hloubětín stačil vyrovnat a nakonec druhý set vyhrát. Ve třetím setu, 
kdy se tradičně začalo od stavu 5:5 šly znovu do vedení hráčky Čelákovic, ale svou bojovností 
Hloubětín nakonec dokázal vydřít cenné body za třetí místo a vyhrát tak celý zápas.

Finálové utkání se odehrálo mezi Karlovými Vary a Čelákovicemi C. Ačkoliv výsledek 10:3 a 10:5 
může hovořit o jednoznačném průběhu pro Karlovy Vary, můžeme si být více než jistí, že 
Čelákovice mají před sebou skvělou nohejbalovou éru.

Během turnaje nedošlo k žádným komplikacím a vše probíhalo dle plánu. Pořadatelé nezaznamenali
žádné stížnosti. Počasí všem přálo celý den a měli jsme možnost vidět hezký a častokrát vyrovnaný 
nohejbal.

V rámci turnaje bylo zajištěno i občerstvení a vše bylo doprovázeno rytmy reggae, ska a electro-
swingu.

Všichni zúčastnění měli možnost přečíst si něco málo z historie hloubětínského nohejbalu a 
připomenout si tak dávnou slávu tohoto oddílu. Texty byly doplněné o fotografie zachycující 
historické okamžiky týmu.

Bodované pořadí:

1.místo   Karlovy Vary
2.místo   Čelákovice C
3.místo   NK Hloubětín A
4.místo   Čelákovice A
5.-8.místo  Český Brod B
                  Čelákovice B
                  Český Brod  A
                  Solidarita

Celý turnaj byl zachycen fotografem Kryštofem Antůškem jehož fotky můžete vidět na 
www.facebook.com/nkhloubetin

nebo http://davidce.rajce.idnes.cz/NK_Hloubetin_-_Pohar_CNS_2014/

Za NK Hloubětín David Černý 
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