
V sobotu 19.8.2017 se uskutečnil již XIX. ročník nohejbalového turnaje trojic Hřebena 2017. 

Celý týden jsme sledovali předpovědi počasí, které neslibovali nic hezkého – déšť, zimu…. 

V pátek večer jsme přijali opatření a zakryli hřiště plachtami. V noci sice pršelo, ale nebylo to tak 

hrozné a hřiště bylo ráno perfektně připravené. 

Podle plánu se sešlo 10 mužstev a v půl desáté se mohlo začít. Jako již tradičně byla mužstva 

rozlosována do dvou skupin. Z každé skupiny postupovali první čtyři a dál se již hrálo vyřazovacím 

způsobem ¼ finále, semifinále, o třetí místo a finále. 

Ve skupinách probíhaly boje o co nejlepší umístění a hlavně o to, na koho padne ten černý Petr a 

skončí na pátém, tedy nepostupovém místě. To potkalo v áčku Hřebena 2 a v béčku Harmasan. Tato 

dvě mužstva se utkala o poslední místo a k naší radosti z toho vítězně vyšli domácí. 

Ostatní pořadí ve skupinách: 

A – 1. Úsvit / 2. Minotauři / 3. Hřebena 1 / 4. Bránický tank 

B – 1. H2SO4 / 2. Amarillo / 3. Stop zevling / 4. Silver Fox 

Ve ¼ finále pak Úsvit hladce přejel Silver Fox, H2SO4 porazili také vcelku lehce Bránický tank, 

Minotauři přešli po boji přes Stop zevling, ale největší drama se uskutečnilo v zápase, kdy domácí 

mužstvo Hřebena 1, po obrovském boji a hlavně velikých nervech, porazilo v bouřlivé atmosféře 

výborné Amarillo 10:9 a 10:9 (poslední set jsme otočili z 6:9 !!) 

V semifinále borci z Hřebena 1 nestačili na rozjetý Úsvit, i když to byl velmi pěkný zápas. Stejně tak 

Minotauři prohráli z výbornými H2SO4. 

Opakovala se tedy situace z minulého ročníku, kdy se o třetí místo utkala mužstva Hřebena 1 a 

Minotauři. V prvním setu to byl nelítostný boj až do posledního balónu, který nakonec vybojovali 

Hřebeňáci – 10:9. Ve druhém setu nechytili viditelně zlomení Minotauři začátek a nakonec podlehli 

vcelku jasně 10:2. Takžeeeeé …… Hřebena opět po roce na bedně!!!! 

Ve finále to bylo podobné, kdy první set, po veliké přetahované o každý bod, ukořistil Úsvit 10:9. 

Ve druhém setu již Úsvit dominoval a zaslouženě obhájil 1. místo. 

 

Asi se budu opakovat, ale musím jen a jen všem poděkovat - od všech hráčů, přes výborné diváky, 

skvělou obsluhu, úžasnou kapelu, až po perfektní organizátory :-)) 

 

Vypilo se neuvěřitelných 800 piv a 30 l kořalky!  Snědlo spousto dobrot. Atmosféra byla úžasná až do 

rána. Co víc si přát?! 

 

Až si trochu odpočineme, tak budeme pomalu, ale jistě připravovat příští, již XX. ročník (ano je to 

tak!!) 

Díky a za rok NASHLE! 

PS: Děkujeme obci Petrov za podporu. 


