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V sobotu 18.8. jsme se opět po roce sešli u nás na Hřebenech k již 14. ročníku nohejbalového 
turnaje. Za nádherného počasí dorazilo 9 mužstev rozdělených do dvou skupin. 
1.skupina byla pětičlenná: Úsvit(Pompo), LOK, Hřebena I (Petr,Péťa,Venda), To je jedno, 
Silver I (mladíci) 
2.skupina : Satalice/Chlomek, H2SO4, Silver II (pardálové), Hřebena II (David,Míra,Vláďa 
j.h.) 
Hrálo se na 2 vítězné sety (ve sk. Od 5:5) a z každé skupiny postupovali 4 mužstva (hlavně v 
2.skupině to bylo o postup drama ☺). O kvalitě turnaje značí, že hodně zápasů se hrálo na 3 
sety! 
Dále se hrálo čtvrtfinále 1A-4B/2A-3B/3A-2B/4A-1B – pak semifinále, o 3 místo a finále. 
Čtvrtfinále k sobě svedlo následující dvojice Úsvit : Hřebena II / LOK : Silver II /  
Hřebena I : H2SO4 a To je jedno : Satalice 
Semifinále okupují již tradičně favorité a ani letos se u nás překvapení nekonalo (snad příště) 
Úsvit : LOK a H2SO4 : Satalice 
O 3 místo LOK : Satalice, kde se vítězem a tedy třetím na bedně stal veterán nohejbalu Jarda 
Balík se svým LOKem 
Finále Úsvit : H2SO4, kde se po dramatické koncovce třetího setu rozhodlo o vítězi celého 
turnaje, kterým se stal Úsvit ve složení Robertíček, Jedla a Cihla 
 
Co víc si přát než finále až do rozhodujícího třetího setu a poslední balón za stavu 9:9 s pěti 
výměnami, před 80-ti diváky a k tomu to počasí…. 
 
Myslím, že letošní ročník se hodně povedl (až na Michalovo koleno), a že v té záplavě 
kvalitních mužstev nezapadli ani ryze osadní teamy Hřebena a Silver Foxes – když nic jiného 
tak po turnaji určitě ne. 
Po turnaji samozřejmě následovalo posezení u ohníčku, tentokrát i s perfektním hudebním 
doprovodem. Zakončení ve 3:30 hovoří za vše!! 
 
Jinak vypilo se 700 piv, sud maliny, 23 L více či méně silné kořalky a snědlo skoro úplně 
všechno a to je taky sakra výkon!!!!!! ☺ 
 
Veliké poděkování : 
-skvělé Hřebenské obsluze ve srubu!!  
-všem kdo pomáhali s přípravou 
-sponzorům za ceny 
-paní starostce a obci Petrov za mobilní WC a ceny 
-všem návštěvníkům za perfektní atmosféru 
-Radkovi za muziku 
-doufám, že jsem na nikoho nezapoměl a pokud ano, tak se omlouvám 
 
 
Jestli se z toho do příštího roku stihneme probrat, tak se na vás budeme zase těšit při 
15.ročníku. 
 
Váš, zatím ještě předseda, Petr 
  


