
     Pohár ČNS žen 2014.Litohlavy-turnaj trojic
                           Zpráva z turnaje

Prosluněná neděle 8.6.2014 přivítala aktérky na čtvrtém turnaji o Pohár ČNS žen ve 
sportovním areálu pod Vršíčkem. K prvnímu turnaji trojic v této sezóně se přihlásilo 
celkem 18 sestav. Bohužel pro zdravotní problémy se včas omluvila trojice z Liaporu 
a Solidarity a pro pracovní zaneprázdnění trojka Hloubětína. V 9 hodin proběhl 
slavnostní nástup, po kterém záhy začla probíhat jednotlivá utkání.
15 trojic bylo rozděleno do tří čtyřčlených a jedné tříčlenné skupiny. Z každé skupiny 
postupoval přímo do vyřazovacího čtvrtfinálového pavouka vítěz skupiny, druhé a 
třetí celky svedly ještě zápas s třetími a druhými z jiné skupiny o druhé postupové 
místo. Na divokou kartu pořadatele bez možnosti zisku bodů do celkového hodnocení 
nastoupil tým Andělské Hory a B družstvo Litohlav. Čelákovice A, Pankrác B a 
Andělská hora své skupiny ovládly, o konečném umístění Solidarity, Českého Brodu 
A a Čelákovic B ve tříčlenné skupině rozhodl rozdíl míčů, poněvadž utkání hraná na 
dva sety skončila ve všech třech případech remízou.
Čtvrtfinálové zápasy hrané již na dva vítězné sety:

Pankrác B-Český Brod B         2:0 (10:6,10:7)
Čelákovice A-Pankrác A           2:0 (10:7,10:6)
Solidarita-Litohlavy A              2:0 (10:8,10:2)
Andělská hora-Hloubětín          2:0 (10:4,10:4)

Semifinále:

Pankrác B-Čelákovice A           0:2 (4:10,6:10)
Solidarita-Andělská hora          0:2 (6:10,5:10)

Finále:

Čelákovice A-Andělská Hora    0:2 (4:10,8:10)

O 3.místo:

Solidarita-Pankrác B                 2:1 (9:10,10:7,10:8)

Vítěz turnaje Andělská hora neztratila během celého dne jeden set, její smečařka 
Katka Vejdovská využívala svou pestrou škálu úderů, kterými mnohdy nedala svým 
protihráčkám žádnou šanci. Své kvality potvrdila čelákovická děvčata, rostoucí 
výkonnost tým Pankráce. Domácí fanoušky potěšila svým výkonem litohlavská 
trojice, která byla při vyhlášení odměněna cenou pro nejmladší trojici (věkový součet 
42 let). Zvláštní cenu od svých bývalých protihráček z Litohlav obdržela hráčka 



Českého Brodu Alena Vokáčová za svůj osobní přínos do pohárového nohejbalu. 
Všechna družstva byla postupně při svém ukončení v turnaji odměněna věcnými 
cenami.
Po stránce organizace a regulérnosti turnaje nebyly zaznamenány žádné prohřešky.
Občerstvení bylo zajištěnou místní hospůdkou a venkovním grilem. O potřebnou 
hladinu cukru v krvi všech hráček se postaraly svými dobrotami maminky domácích 
aktérek. Kvůli velmi teplému počasí, kdy rtuť teploměru ukazovala hodnotu 33 
stupňů, byla využita k závlaze kurtů technika místního spolku dobrovolných hasičů.
Celý turnaj byl ukončen stupněmi vítězů a předáním cen.

Celkové pořadí turnaje:   1. Andělská hora                        0 bodů         divoká karta
                                         2.TJ Spartak Čelákovice A        4 body
                                         3.TJ Solidarita Praha                 3 body
                                         4.TJ Pankrác B                          2 body
5-8. místo: TJ Litohlavy A, TJ Slavoj Český Brod B,
                   NK Hloubětín, TJ Pankrác A           všichni    1 bod
9-15. místo: Český Brod A, NK Zaječov A, TJ Litohlavy B, TJ Spartak Čelákovice B,
                    Český Brod C, NK Zaječov B, SK Radotín     0 bodů

Foto z turnaje na: 
http://nohejbalky.rajce.idnes.cz/Pohar_CNS_zen_2014,_Litohlavy_trojice/

http://nohejbalky.rajce.idnes.cz/Pohar_CNS_zen_2014,_Litohlavy_trojice/

