
Pobedimskí dorastenci na medzinárodnom turnaji

V čase prázdnin a dovoleniek sa v dňoch 1., 2., 8. a 9. augusta 2015 pobedimskí
dorastenci zúčastnili medzinárodného turnaja štvorčlenných  družstiev dorastu
v Pelhřimove, Vlašskom  Meziříčí,  Podbrezovej  a  Pobedime.  KK  Pobedim
využil možnosť a na základe dohody si požičal dorastencov zo Starej Turej. 

Prvý  turnaj  začal  v Pelhřimove,  kde  slovenské  družstvá  hrali  po  prvý  krát.
Výkony našich hráčov do prvého hráča postupne stúpali. Ako prvá začala Ivana
Janigova  zo  Starej  Turej,  ktorej  pelhřimovská  kolkáreň  moc  nesadla
a s výkonom 463 zvalených kolkov sme zaujali štvrté miesto, keď sme na tretiu
Podbrezovú zaostávali o 32 kolkov. Po nej nastúpil náš Erik Urban, ktorý sa tiež
horšie rozbiehal no nakoniec zvalil 497 kolkov. V priebežnom poradí družstiev
sme stále ostali na štvrtom mieste no stratu kolkov na tretiu Podbrezovú sme
stiahli na 20 kolkov. Ako tretí nastúpil Staroturanec Filip Lehuta, ktorého výkon
511  zvalených  kolkov  nás  posunul  na  tretie  miesto  družstiev  keď  na  štvrtú
Podbrezovú urobil náskok 7 kolkov. Posledný z našich nastúpil Jakub Urban.
Vyrovnanými výkonmi na všetkých dráhach dosiahol druhý najlepší výkon na
pelhřimovskej  kolkárni  keď zvalil  557  kolkov.  Najlepším hráčom bol  český
reprezentant  a hráč  TJ  Valašské  Meziříčí  Jan  Bína,  keď  zvalil  621  kolkov.
Víťazom  prvého  turnaja  sa  stali  hráči  TJ  Valašské  Meziříčí  s celkovým
výkonom 2217  kolkov,  druhé  miesto  obsadili  domáci  TJ  Spartak  Pelhřimov
s výkonom  2118  kolkov,  tretie  miesto  KK  Pobedim  výkonom  2028  kolkov
a štvrté miesto ŽP Šport Podbrezová 2004 kolkov. Usporiadajúci oddiel sa o nás
postaral veľmi vzorne a dokonca mohli deti využiť aj návštevu bazéna, ktorý bol
súčasťou celého športového areálu.  Potom nás zobrali  do historického centra
okresného mesta Plehřimov a z vyhliadkovej veže sme mali celé mesto ako na
dlani.

Na druhý deň pokračoval turnaj  vo Valašskom Meziříčí.  Naši  hráči nastúpili
v tej  istej  zostave.  Hra  Ivany  Janigovej  sa  výrazne  zlepšila  a výkonom  539
zvalených  kolkov  bola  najlepšou  hráčkou  prvej  štvorice.  Erik  Urban  nemal
v tomto víkende nemal opäť svoj deň. Výkonom 480 kolkov stále udržal naše
družstvo  na  priebežnom  prvom  mieste  s náskokom  12  kolkov  na  domáce
Valašské  Meziříčí.  Tretia  bola  Podbrezová  a štvrtý  Pelhřimov.  Filip  Lehuta
zahral  tri  výborné  dráhy.  Stratou  koncentrácie  na  poslednej  dráhe,  na  ktorej
zvalil 118 kolkov nakoniec skončil s celkovým číslo 522. Uvedený výkon nás
odsunul v priebežnom poradí na druhú priečku so stratou 7 kolkov na domáce
Valašské  Meziříčí.  V poslednej  štvorici  nastúpili  najlepší  hráči  z každého



družstva.  Boj  o prvé  miesto  bol  ako  na  hojdačke  chvíľu  viedlo  Valašské
Meziříčí chvíľu Pobedim pred poslednou dráhou sme boli druhý so stratou 10
kolkov. Počas plných sme stratili ešte jedno kolok. Nakoniec rozhodli posledné
hody do dorážky, keď 28 hodom Jakub Urban dorazil posledný stojaci kolok.
Jeho protihráč Jan Bína mal už posledný hod do plných a zvalil len 5 kolkov.
Jakub musel  predposledným hodom zhodiť všetkých deväť kolkov. Čo samu
podarilo. Posledným hodom potreboval na víťazstvo zvaliť 7 kolkov. Ďalším
výborným  hodom  zvalil  osem  kolkov,  keď  ten  posledný  sa  zatriasol  no
nespadol.  Nakoniec  s výkonom 555  zvalených  kolkov  bol  najlepším hráčom
dňa.  Naše  družstvo  nakoniec  dosiahlo  výkon  2096  zvalených  kolkov,  druhé
Valašské Meziříčí zvalilo 2094 kolkov, tretia skončila Podbrezová 1999 a štvrté
miesto obsadil Pelhřimov s výkonom 1924 zvalených kolkov.

Tretí turnaj sa konal v Podbrezovej, kde sa nám zase vypomohli dve hráčky zo
Starej Turej Natália Kováčová a Vladimíra Vavrová. Ako prvá nastúpila Natália
Kováčová ktorý výkonom 536 kolkov zabezpečila priebežné druhé miesto za
Pelhřimovom. Ako druhý nastúpil Erik Urban, ktorý menším výpadkom na tretej
dráhe nakoniec dosiahol výkon 524 kolkov. Tretia hráčka Vladimíra Vavrová
výkonom 547 posunula naše družstvo na priebežne prvé miesto o 4 kolky pred
druhý Pelhřimov a 9 kolkov pred tretie Valašské Meziříčí štvrtá Podbrezová už
strácala 73 kolkov. Ako posledný nastúpil Jakub Urban, ktorý zvalil 579 kolkov
a nakoniec  vybojoval  druhé  miesto  v družstvách  z výkonom  2186  kolkov.
Víťazstvo pre Valašské Meziříčí zabezpečil Jan Bína, ktorý zvalil 625 kolkov,
čo bol najlepší výkon dosiahnutý na všetkých turnajoch. Tretie miesto nakoniec
obsadilo  družstvo  Pelhřimov  a štvrté  Podbrezová.  Po  skončení  turnaja
organizátori  z Podbrezovej  zabezpečili  aj  sprievodný  program  pre  všetkých
účastníkov.  Najskôr  sa  konala  prehliadka  hradu  v Slovenskej  Ľupči  a po  jej
skončení sa členovia výprav presunuli do hotela Stupka v rekreačnom stredisku
Tále, kde bola pripravená regenerácie vo wellness centre.

Posledný  turnaj  sa  konal  na  kolkárni  v Pobedime.  Najlepšie  začal  hráč
Pelhřimova Jan Janů ktorý zvalil 599 kolkov, čo bol nakoniec najlepší výkon
dosiahnutý  na  našej  kolkárni.  V prvej  štvorici  sa  nedarilo  našej  Natálii
Kováčovej,  ktorá  výkonom 476  kolkov  odsunula  naše  družstvo  na  posledné
štvrté miesto. Ako druhý za Pobedim nastúpil Erik Urban, ktorý pokazil druhú
dráhu  no  nakoniec  dosiahol  výkon  513  kolkov.  V tretej  štvorici  nastúpila
Vladimíra Vavrová, ktorá hrala ako na hojdačke prvú a tretiu dráhu hrala zle, ale
druhej a štvrtej hrala výborne, čo v konečnom súčte znamenalo výsledok 531



kolkov. Posledný z našich nastúpil Jakub Urban, ktorý sa snažil zmazať stratu na
súperov.  Nakoniec tretím výkonom dňa 574 kolkov dotiahol stratu a posunul
naše družstvo na tretie miesto s výkonom 2094. Víťazom posledného turnaja sa
stalo  družstvo  Valašského  Meziříčí  s výkonom  2179,  druhé  miesto  obsadilo
družstvo Pelhřimov 2126 a štvrté miesto Podbrezová 2056 kolkov.

V celkovom poradí zo všetkých turnajov sa víťazným družstvom stalo Valašské
Meziříčí s priemerom 2178 kolkov, druhé miesto obsadil Pobedim s priemerom
2101 kolkov, tretie miesto Pelhřimov s priemerom 2077 kolkov a štvrté miesto
Podbrezová  s priemerom  2027  kolkov.  V jednotlivkyniach  zvíťazila  Natálie
Topičová  z  Valašského  Meziříčí  s premerom  559  kolkov,  druhá  skončila
Vladimíra Vavrová Pobedim s priemerom 539 kolkov a tretie miesto obsadila
Janka  Poliaková  z Podbrezovej  s priemerom  526  kolkov.  Najlepším
jednotlivcom  bol  Jan  Bína  z  Valašského  Meziříčí  s priemerom  586  kolkov,
druhé miesto obsadil Náš Jakub Urban s priemerom 566 kolkov a tretie Jan Janů
z Pelhřimova s priemerom 558 kolkov.

Hráči týchto turnajov mali  zaujímavú prípravu na novú sezónu ako aj krásne
spríjemnenie  prázdnin.  Organizátorom  jednotlivých  turnajov  ďakujeme  za
príjemné  prostredie  a  účastníkom  za  predvedené  výkony.  Pevne  veríme,  že
uvedené podujatie bude mať aj pokračovanie v budúcom roku.


