Volejbalový turnaj smíšených trojic
V rámci programu „Sportuj s námi“ uspořádala TJ Velká Radouň v sobotu
17. června 2017 již 15. ročník volejbalového turnaje smíšených trojic. Z prezentovaných
zájemců o volejbal bylo losem sestaveno celkem 9 tříčlenných, přičemž v každém družstvu
musela být alespoň 1 žena. Všechna družstva se utkala systémem každý s každým na jeden set
do 17 bodů. Díky tomu, že se hrálo na 2 travnatých hřištích, měl turnaj rychlý spád. Celé klání
trvalo čtyři a půl hodiny. Po odehrání všech 36 zápasů se vykrystalizovalo pořadí, které
uvádíme na závěr. Že se dá volejbal hrát v každém věku, potvrzuje i fakt, že věkový rozdíl
mezi nejmladším a nejstarším účastníkem turnaje byl 47 let. Nejmladšímu závodníkovi bude
17 let a nejstaršímu bude 64!
Díky sponzorům, kterým pořadatelé dodatečně děkují, a uvádíme je v příloze, byl
každý účastník odměněn cenami. Poděkování patří i dobrovolným organizátorům, kteří se
starali o hladký průběh turnaje, občerstvení a spokojenost závodníků i několika desítek
přihlížejících diváků. Počasí vyšlo na jedničku, zápasy proběhly ke spokojenosti všech
zúčastněných a tak se již těšíme na další, již 16. pokračování dobré sportovní tradice v
Kostelní Radouni. Sportu zdar!

Oficiální výsledky 15. ročníku Volejbalu smíšených trojic 2016
1. místo: Packová Pavla (Deštná),Holický Lukáš (N.Včelnice) Matiášek Petr (K.Radouň)
2. místo: Fülsaková Kateřina (Jarošov),Lukš Filip (K.Radouň), Vejvar Radek (O.Radouň)
3. místo: Vejvarová Zuzana (O.Radouň), Širhal Lukáš (K.Radouň) Packa Jan (Deštná)
4. místo: Madarová Petra, Miláček Matěj (oba K.Radouň), Vejvar Pavel (O.Radouň)
5. místo: Ratajová Kateřina (K.Radouň), Grün Tomáš, Tuter Filip (oba Jarošov)
6. místo: Haršová Lída (Krásetín), Lukš Jaroslav (K.Radouň), Rakušan Michal (Jarošov)
7. místo: Dvořáková Jana (H.Radouň),Novák Lukáš (K.Radouň),Bindrová Alena (Jarošov)
8. místo: Holická Pavlína(N.Včelnice), Lukš David (K.Radouň), Krula Aleš (Praha)
9. místo: Skořepová Lucie (K.Radouň), Lukš Vl.(Jarošov),Pucandlová M. (Kamenice)
Za pořadatele: Lukš Václav

Naši sponzoři
Pořadatelé srdečně děkují za finanční příspěvky
nebo věcné dary, těmto firmám a organizacím!!!
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