
Pohár   Č  NS   ž  en 2014   –   NK Zaje  č  ov

Již třetím rokem se konal v naší malé vesnici Zaječov turnaj trojic, který uspořádala 
děvčata z místního oddílu.

 K turnaji se přihlásilo 12 trojic, které postupně přijížděly a těšily se z dalšího 
nohejbalového dne. Turnaje se zúčastnily: NK Zaječov, TJ Slavoj Český Brod, TJ
Litohlavy, SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary, TJ Spartak Čelákovice, SK Radotín, TJ
Solidarita Praha a TJ Pankrác Praha.

Po vyřízení všech administrativních záležitostí jsme se s vervou daly do hry. Prvním 
zápasem byl souboj mezi domácím Zaječovem A a Čelákovicemi. Bohužel domácí tým 
skončil porážkou 10:2, 10:1. Projít základní skupinou nebylo těžké, ale  spíše dlouhé. 
Následovaly vyřazovací souboje. Během zápasů jsme měly velikou podporu 
fanoušků.Stačily jim k tomu obyčejný klacek a pánvička nebo kýbl. Fandili všem bez 
rozdílu.

Krásný souboj předvedly Čelákovice "B" a Český Brod "A", který nakonec podlehl 10:9, 
10:7. V dalším utkáním se předvedla děvčata z Pankráce. Na hřišti bojovala statečně, 
ale nakonec se ukázalo, že na zaječovském turnaji byla lepší děvčata z týmu "A".

Jako malou vsuvku jsme si připravily vyhlášení nejlepší hráčky turnaje. Nebylo 
dlouhého rozmýšlení a vyhlásili jsme hráčku z TJ Slavoj Český Brod: Alenu Vokáčou. 
Tímto jí ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Finálový zápas se odehrával za umělého osvětlení a svitu zapadajícího slunce. 
Uskutečnil se mezi Karlovými Vary a Pankrácem "A". Souboj byl napínavý a nakonec z 
něj vyšly vítězně Karlovy Vary. 

Jelikož zaječovský turnaj byl posledním, tak bychom chtěli poděkovat všem 
zúčastněným a všem, kdo se podílí na nohejbale. Děkujeme za věcné ceny, které  nám 
byly poskytnuty. Během turnaje bylo zajištěno i občerstvení. Vše proběhlo podle 
pravidel a bez komplikací. 

Po  ř  ad  í   t  ý  m  ů
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         Litohlavy


