
 V sobotu 20.8.2016 se uskutečnil již XVIII. ročník nohejbalového turnaje trojic Hřebena. 

Počasí bylo objednáno, myslím, že akorát – teplíčko, ale relativně pod mrakem a déšť přišel až 

kolem půlnoci, ale stál za to! 

Sešlo se nás opět, jako poslední ročníky 10 teamů.  

K nasazeným finalistům z minulého roku, tedy H2SO4 a Úsvitu, byly rozlosovány teamy do dvou 

skupin, kde se hrálo každý s každým.  

Na začátku jsme si společně vzpomněli na našeho kamaráda a vítěze minulého ročníku, Martina, 

který před nedávnem tragicky zahynul a bohužel už nemůže být s námi na jednom hřišti. 

Po velmi vyrovnaných zápasech ve skupinách se měl hrát zápas o poslední místo mezi pátými ze 

skupin, ale těsně před koncem došlo k odstoupení Šakalíků (z důvodu zranění), a tak o posledním 

bylo rozhodnuto bez boje. Stali se jím Hřebena 2, kterým chyběla větší sehranost. 

A – 1. H2SO4, 2. Hřebena 1, 3. Harmasan, 4. Amarilo, 5. Šakalíci 

B – 1. Úsvit, 2. Minotauři, 3. Silver Foxes, 4. Stop Zevling, 5. Hřebena 2 

Čtvrtfinálové vyřazovací zápasy, to byly dvě hladké výhry favorizovaných teamů Úsvitu nad 

výborným osadním mužstvem Amarilo (10:2/10:6) a H2SO4 nad Stop Zevling (10:3/10:7). Další dva 

zápasy to už byly boje se vším všudy. Minotauři těsně porazili Harmasan(2:10/10:8/10:7) a ještě 

těsněji skončilo osadní derby mezi Hřebena 1 a Silver Foxes. Tam po prvním jednoznačně vyhraném 

setu ze strany Hřebena, došlo ve druhém k zásadní obrátce v podání Silveru. V rozhodujícím třetím 

setu hraného od 5:5 pak došla přetahovaná o každý bodík do stavu 9:9, šťastnější byly Hřebena 1 a 

postoupily do semifinále (10:3/7:10/10:9). 

 

Semifinále opět zvládli favorité: H2SO4 : Minotauři (10:3/9:10/10:7) a Úsvit : Hřebena 1 

(10:2/10:8). 

Pak nastaly dramatické zápasy, nejprve o 3. místo – Minotauři začali lépe a první set vyhráli 10:7, 

pak se ovšem zvedly domácí Hřebena a druhý set vyhrály v poměru 10:3 a na vítězné vlně zůstaly i 

v závěrečném setu (10:7), kterým pro sebe získaly výborné 3.místo!! 

No a finále, to byl opravdový vrchol turnaje – velmi vyrovnaný souboj, kde se bojovalo o každý 

balón a oba teamy jak H2SO4, tak Úsvit předváděly výborný nohejbal, na který bylo radost se 

dívat. Nakonec byl šťastnější Úsvit  - 10:8/7:10/10:9 – GRATULUJEME !! 

 

Rád bych poděkoval všem hráčům za výborné výkony a fanouškům za vynikající atmosféru.  

Velikánské poděkování všem pořadatelům, tedy všem nám, které to stojí dost nervů a sil, ale 

návštěvnost našeho turnaje (130 lidí), nám dělá obrovskou radost a dává nám sílu pro další 

ročníky!! 

Děkujeme obci Petrov za podporu!! 

Zachovejte nám přízeň a my se budeme snažit pořádat turnaj dál. 

Petr 



 


