Tenisový klub Velké Hoštice
Jak už bývá zvykem, tak první polovina června patří tenisovému turnaji. A protože se loňský
„uzavřený“, tzn. jen pro členy Tenisového klubu Velké Hoštice, osvědčil, pokračovalo se v této načaté
tradici. Turnaj se odehrál v sobotu 6. června a sešlo se stejně jako před rokem 13 členů (jen pro
zajímavost v současnosti má TK 40 členů, z toho 31 aktivních, tzn. mají zaplaceny příspěvky).
Pro všechny hráče bylo zajištěno pohoštění, ( trampské cigáro s chlebem a hořčicí, koláčky, nealko,
káva a pivo ).
Počasí nám přálo, kurty byly vzorově připraveny a nic nebránilo tomu, abychom předvedli něco z
tenisového umu. V základní části odehrál každý účastník pět zápasů, pokaždé s jiným (vylosovaným)
spoluhráčem a také proti jinému (vylosovanému) soupeři. Hrálo se dle předem daných propozic
tenisového turnaje čtyřher losovaných dvojic a to na jeden set (6 vítězných gamů), v případě stavu
5:5 se hrál tie break, vítěz dostává bonusový bod. O umístění hráčů po základní skupině rozhodoval
počet bodů, v případně rovnosti bodů pak skóre – viz tabulka.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno
Vinárek René
Godovský Jiří
Hartmann Jan
Stříbný Marcel
Benek David
Matyščák Rosťa
Nardelli Libor
Sypták Oldřich

Body
35
35
33
31
29
27
24
21

Skóre
+ 29
+ 19

Hráči, kteří se umístili na 1. až 4. místě si následně vylosovali své spoluhráče pro play - off z hráčů,
kteří se umístili na 5. až 8. místě.
Semifinálové utkání : Godovský + Sypták - Hartmann + Matysčák
Vinárek + Nardell

- Stříbný Marcel + Benek

6:4
0:6

Celkovým vítězem se stává překvapivě, ale zaslouženě dvojice Sříbný Marcel a Benek David, která ve
finále poráží Godovského se Syptákem 6:1. Třetí se nakonec umístili Hartmann a Matyščák.
Turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a nad očekávání splnil svůj cíl, kterým bylo strávit příjemné
sportovní dopoledne, zasportovat si, rozptýlit se a pobavit.
Ještě jednou blahopřeji vítězům a již nyní se můžeme těšit na příští tenisový turnaj.

