III.Ročník turnaje ve stolním tenise
Jako již tradiční se dá nazvat Turnaj ve stolním tenise v Medlovicích a ani letos to nebylo
vyjímkou,vždyť to letos byl už 3.ročník.
Turnaj se pravidelně koná koncem roku a odehrává se na místním kulturním domě.
Může si dojít zahrát každý,kdo má rád „Pinec“ a kdo si chce zasportovat po vánočních svátcích.
Letos měl turnaj průměrnou účast 20 hráčů,i přesto turnaj proběhl v přátelském duchu FAIR PLAY.
Než se dostanu k samotnému turnaji a k jeho průhěhu,tak bych chtěl ještě srdečně poděkovat paní
starostce Mirce Náplavové, za možnost uspořádání turnaje a za sponzorský dar v podobě pronájmu
kulturního domu, dále velký dík patří mé rodině a Jendovi Mrkůsovi za podporu a pomoc s při
chystání stolů, sálu apod.,dík patří také hostinskému Koubovi(Kavárna na rožku)za obsloužení a
Míšovi Škubníkovi za exelentně uvařený guláš, jeho vůni a chuť mám na jazyku ještě teď, za
sponzorský dar Ing.Milanu Stodůlkovi za svařák a láhev vína, mému otci za sponzorský dar v podobě
dvou láhví vína.
Už tradičně jsme měli bohaté ceny v podobě Poháru pro vítěze, medaile, diplom a láhev vína pro
nejlepší tři hráče.
Vraťme se k samotnému turnaji, jak jsem už naznačil, hráčů bylo 20 z toho 17 dospělích a 3 žáci, po
sléze 4.
Žáci tak mohli využít šanci ukázat se proti dospělým a kupodivu nepropadli.
Turnaj byl rozlosován do čtyř skupin po pěti hráčích.Zápas ze hrál na 3 vítězné sety, z každé skupiny
postoupili 4 nejlepší, takže šance na postup do bojů o medaile byla velká, avšak nešlo o to jak se kdo
umístí, ale o zábavu, posezení z přáteli a radost ze sportovního zážitku.
Ve skupině A. byli vylosováni Petr Žižka, Radim Petřvalský, Michal Škubník, Pavel Škrabal z
Osvětiman, Ing.Milan Stodůlka ze Zlína.
Největším favoritem skupiny byl Ing.Milan Stodůlka ,který prognozy potvrdil a skupinu vyhrál ze
skore 12:2 12 bodů.
Na 2.místě skončil Pavel Škrabal, který v nervi drásajícím utkání podlehl panu Ing.Milanu Stodůlkovi
2:3 na sety.
3.místo ukořistil dvěma výhrami Ráďa Petřvalský, který nás všechny příjemně překvapil, poslední
postupové 4.místo obsadil Míša Škubník, který se nám přiznal, že „PINEC“ hrál naposledy na
základní škole, ale i přesto nepropadl, páté a nepostupové místo obsadil druhý žák v turnaji Petr
Žižka, který i přesto nabral hromadu zkušeností a navíc jeho chvíle měla příjít v turnaji žáků.
Ve skupině B.byli nalosováni Lukáš Vaculík, Lukáš Lanšperk, Erik Trlida, Roman Vrtal a loňský
finalista Jenda Mrkůs.
Karty byly rozdány jasně, favoritem měl být Jenda Mrkůs, což potrvrdil ze skore 12:2 12 bodů a bez
jediné prohry skupinu vyhrál, navíc jeho zápasy s Erikem Trlidou(3:1)na sety a Romanem
Vrtalem(3:1)na sety patřili k nejhezčím zápasům všech skupin.Druhé místo obsadil Roman Vrtal,
který bojoval nejen ze soupeři, ale i ze zdravím, přes noc na něho dolehla menší viroza, proto i mu
patří velký obdiv jak si na turnaji vedl.
Třetí místo vybojoval Erik Trlida, jeho postup do vyřazovacích bojů se stává samozdřejmostí,
poslední postupové místo obsadil Lukáš Lanšperk, který předvedl také pěkné zápasy plné hezkých
míčků.Poslední pátá příčka patřila k údivů všech Lukáši Vaculíkovi, který bojoval, ale letos mu nebylo
přáno, Lukyne nevěš hlavu za rok to bude lepší a nezáleží na tom jak jsi dopadl, ale že ses zůčastnil.
Ve skupině C.osudí nalosovalo Jakuba Škodíka, Pavla Náplavu, nestárnoucího zakladatele turnaje
pana Jaroslava Vrtala, Milana Donátka ze Vřesovic a jednoho z možných favoritů skupiny Norberta
Vrtala mladšího.
Norbert Vrtal roli mírného favorita potvrdil impozantním skore 12:0 12 bodů a skupinu vyhrál,
druhé místo ulovil Milan Donátek ze Vřesovic, který porazil v boji o druhé místo ve skupině
nestárnoucího Jardu Vrtal (3:1)na sety, třetí tedy skončil pan Jaroslav Vrtal, který jde mladším
hráčům velkým příkladem, pikantní byl i jeho zápas se svým synovcem a vítězem skupiny Norbertem
Vrtalem, který si prohrál 0:3 na sety, ale přiznám se, že to byl velice těžký boj i když to na první
pohled nevypadá.
Čtvrté postupové místo vydřel Pavel Náplava, který však předvedl několik fantastických utkání.

Například s Norbert Vrtalem prohrál 0:3 na sety, ale průběh setů byl (14:16,12:14,9:11), ale takových
zápasů odehrál Pavel víc a bylo by nespavedlivé, aby do vyřazovacích bojů nepostoupil.
Páté nepostupové místo bral Jakub Škodík, který také „PINEC“hrál nasposledy na základní škole, i
přesto nehrál špatně a ke konci skupiny předvedl také moc pěkných míčků, bohužel skupina C patřila
k těm těším a to se mu stalo osudným.

Do skupiny D nám osudí vylosovalo talentovaného Adriana Jurkoviče,Jaroslava
Juřenu,Milana Pešku,Jaroslava Sehnala oba Vřesovice a Pavla Skřivánka ze Starého Města.
Ve skupině D favorizovali mírně Jaroslava Sehnala,který se role zhostil na výbornou a
skupinu výhrál ze suveréním skore 12:2 12 bodů,i když se v posledním zápase zapotil ,protože
svedl souboj o první místo z Pavkem Skřivánkem ze Starého Města,rozhodovali
maličkosti ,ale Jarek Sehnal přeci je dal do toho víc bojovnosti a vyhrál 3:2 na sety,na druhém
místě skončil už zmiňovaný Pavel Skřivánek ,který odehrál také moc pěkných zápasu a
postoupil zaslouženě,třetí místo obsadil Milan Peška,čekalo se však jak dopadne poslední
zápas ve skupině D mezi Jarkem Juřenou a třetím žákem Adrianem Jurkovičem,zápas měl
pro nás překvapivé parametry ,bojovalo se do posledního míčku ,ale víc srdíčka do toho dal
talentovaný Adrian a porazil Jarka Juřenu 3:2 na sety.Čtvrtý tedy skončil Adrian
Jurkovič,který se mohl tak radovat z postupu mezi dospělé,pátý skončil Jarda Juřena,Jarda
to vzal však sportovně,vždyť šlo hlavně o pobavení.
Máme tedy známé postupující do osmifinále.

Osmifinále:
1.Zápas Ing.Milan Stodůlka
:
Adrian Jurkovič 3:0
Adrian bojoval,ale na svého soupeře nestačil,i tak zaslouží pochvalu za předvedenou hru.
Navíc nabral zkušenosti do dalších let.
2.Zápas Milan Donátek
:
Erik Trlida
1:3
Medlovské želízko v ohni nezaváhalo a po pěkném souboji porazil soupeře 1:3 na sety.
Erik tak prokluzuje každý rok víš a víš,uvidíme kam se ještě dostane.
3.Zápas Jaroslav Sehnal
:
Michal Škubník
3:0
Míša bojoval,ale jak se ukázalo jeden z favoritů nezaváhal a trenink ukázal jak je důležitý,i
tak Míša pomohl spestřit turnaj nejen výborným gulášem,ale i pěknými výkony.
4.Zápas
Roman Vrtal
:
Jaroslav Vrtal
3:0
Souboj strýca a synovce byl velkým lákadlem, poněvadž se oba loni probojovali do
vyřazovacích bojů, zápas přesto možná trošku překvapivě skončil 3:0 na sety.
5.Zápas
Jan Mrkůs
:
Pavel Náplava
3:0
Mírným favoritem tohoto duelu byl loňský finalista Jenda Mrkůs, i když Pavel Náplava dřel,
na svého konkurenta nestačil. Jenda si tak jde pomalu za svým cílem dostat se nejmíň do
semifinále.
6.Zápas
Pavel Skřivánek
:
Radim Petřvalský 3:0
Talentovaný Ráďa Petřvalský nás upoutal krásnými souboji v základní skupině a očekávalo
se co předvede i nadále. Pavel Skřivánek však ukázal více zkušeností a vítězstvím 3:0 na sety
se mohl radovat ze čtvrtfinále.
7.Zápas
Norbert Vrtal
:
Lukáš Lanšperk
3:0
Lukáš odehrál dobrý zápas, ale na svého soka nestačil. V zápase rozhodlo zejména podání,
které si Norbert poctivě držel a zvítězil 3:0 na sety.

8.Zápas
Milan Peška
:
Pavel Škrabal
3:0
V souboji dvou generací předvedl Pavel Škrabal krásnou podívanou, na kterou Milan Peška
nenašel recept a mohl se radovat z postupu do čtvrtfinále vítězstvím 3:0 na sety.
ČTVRTFINÁLE
1. Zápas

Ing. Milan Stodůlka

:

Roman Vrtal

3:0

Ing.Milan Stodůlka přijel nejen vyhrát ,ale i pobavit se a v tomto zápase jsme si užili krásy
stolního tenisu ,oba hráči předváděli moc pěkné míčky,a i přes nemoc bojoval Roman Vrtal
jako lev avšak na Ing.Milana Stodůlku by krátký a prohrál 0:3 na sety.Ing Milan Stodůlka je
v semifinále.
2. Zápas Jaroslav Sehnal
:
Erik Trlida
3:0
Erik Trlida byl dalším Medlovským želízkem v ohni,avšak na výborně hrajícího Jarka
Sehnala nestačil a prohrál 0:3 na sety.Jaroslav Sehnal je v semifinále.
3. Zápas Jan Mrkůs
:
Pavel Škrabal
3:1
V dalším zajímavém střetnutí se utkali kolegové z práce,který si nic nedarovali a střídali jeden
krásný míček za druhým,hra se přelévala ze strany na stranu,popravdě by si zasloužili
postoupit oba,ale přece jen ostřílenější Jenda Mrkůs v závěru dal do hry něco na víc a porazil
Pavla Škrabala
3:1 na sety.
4. Zápas Pavel Skřivánek
:
Norbert Vrtal ml.
0:3
V tomto zápase se potkali další kolegové z práce ,zápas nevypadal tak jednoznačně jak
dopadl,ale více zkušeností z turnajem měl domácí hráč a porazil tak vyzivatele ze Starého
Města 3:0 na sety.
Potlesk si zaslouží všichni hráči a nejen ti co se probojovali do semifinále,ale také ti co se do
turnaje přihlásili,protože se vše odehrávalo v poklidném přátelském duchu FAIR PLAY.
SEMIFINÁLE
1.Zápas Ing Milan Studůlka
:
Jaroslav Sehnal
3:1 (14:12, 11:9, 10:12, 11:8).
Už ze skore můžeme vidět,že se jednalo o velmi vyrovnaný zápas ve ,kterém rozhodovali
maličkosti,hráči proti sobě nikdy nehráli a bylo to znát ze začátku na hře,oba zkoušeli své
hlavní přednosti,Jarda nás bavil fantastickým forhendem a pan Stodůlka zase sekanými
míčky,hra se přelévala ze strany na stranu,avšak čím více šlo do tuhého,začal růst výkon
Ing.Milana Stodůlky nahoru a když se ho Jaroslav Sehnal nedokázal zachytit,rozhodl prvně
zmiňovaný fantastický zápas vítěztvím na sety.
2.Zápas

Jan Mrkůs

:

Norbert Vrtal 3:2 (16:14,12:14,11:7,12:14,11:7)

Souboj dvou Medlovských nadějí na medaili byl ještě vyrovnanější než první semifinále,oba
hráči se skvělě znali,takže překvapit jeden druhého bylo takřka nemožné,hra se přelévala se
strany na stranu,bylo to velmi vyrovnané,avšak hladovější po finále byl přece jen o něco víc
Jenda Mrkůs,který v rozhodujícím pátém sety,ukázal něco navíc a svého soka nakonec udolal
3:2 na sety
Postup by si zasloužili oba hráči,ale jak už to bývá vyhrát může jen jeden.
Jenda Mrkůs tak po roce mohl opět zkusit štěstí ve finálovém duelu,kde na něj čekal
Ing.Milan Stodůlka ze Zlína.

O 3 místo
Jaroslav Sehnal

:

Norbert Vrtal mladší 3:1 (11:9 ,10:12 ,14:12 ,11:6)

V boji na sebe narazili dva tipově rozdílní hráči,zatímco Jarorslav rád hru zrychluje a útočí
nekompromisním forhendem,Norbert rád hru zpomaluje a čeká na chyby soupeře a to se mu
v boji o třetí místo stalo osudným,ale nepředbíhejme,nejdříve se oba hráči oťukávali,avšak
zatím co si Jarda nacházel protihru na soupeře,Norbert v některých fázích působil trochu
bezradně,a i když to vypadalo vyrovnaně ,mírnou převahu v zápase měl Jarda,kterou využil
k zisku bronzové medaile.Musíme podoknout ,že zaslouženě.
Norbert Vrtal se tak musel spokojit jen z „bramborovou“ medailí jako v loňském ročníku.
Finále
Ing.Milan Stodůlka

:

Jan Mrkůs 2:3(16:14 ,11:13 ,13:15 ,17:15,14:16)

Před začátkem utkání jsme se ptali obou hráčů jaké byli cíle před startem,a odpovědi byli
témeř totožné.
Ing.Milan Stodůlka,rodák z Ořechova, který je vášnivým vinařem přijel,nejen si zasportovat
a užít si vůni venkova, pobavit se,avšak jak sám řekl turnaj přijel vyhrát.
Jenda Mrkůs naše želízko v ohni, byl o trošku skromnější a jak řekl nejhorší dostat se ze
čtvrfinále,tam se rozhodne jak turnaj z jeho pohledu dopadne,i přesto bral turnaj,spíše jako
pobavení a ukrojení nějakého toho kilíčka po vánočních svátcích.
1.Set
V prvním setu Jenda spíše hledal zbraň na svého soupeře a zejména v závěru mohl set ještě
zvrátit, když dokázal dohnat neuvěřitelný stav z 5:10 na 10:10 jeho pohledu,boužel se mu to
už nepovedlo a zkušenější p.Stodůlka dokázal dovést první set do vítěztví. 1:0 pro S.
2.Set
Ve druhém dění našel Jenda zbraň na hru soupeře a dvakrát utekl do stavu 6:3 a 9:5,avšak
ani to mu málem nestačilo ,protože Ing.Milan Stodůlka nedal svou kůži lacino a urputným
bojem o každý míček dokázal set dovést do tie breiku ve ,kterém Jenda věděl ,že pokud by
druhý set prohrál už by se těžko otáčelo a proto se do soupeře pustil a převedl fantastické
míčky,které mu pomohl k vyrovnání stavu na 1:1.
3.Set
Třetí začal velice vyrovnanou partií,výkon obou hráčů stoupal a my si poslední zápas užívali
do posledního doušku,průběh byl následující 2:3 pro J.M ,4:4,4:6 pro J.M,8:8,za stavu 10:10
jsme měli opět tie breik,sa stavu 13:14 podával Jenda Mrkůs a výměnu zakončil
nekompromisní smečí stav po třetím setu 1:2 pro domácího borce.
4.Set
Zápas byl pastvou pro oči oba hráči se předháněli ve skore ,ůvod vyšel p.Stodůlkovi ved už
5:2,jenže za chvilku bylo srovnáno,ba dokonce Jenda se dostal do vedení 7:9 z jeho pohledu,
sekaný úder,smeče,precizní podání to vše bylo vidět v letošním finále,ve kterém bylo oba borci
zcela zaslouženě,čtvrtý set gradoval a Jenda i p.Stodůlka bojovali jako lvi,avšak na konec
čtvrtého setu urval na svou stranu Ing.Milan Stodůlka a srovnal neuvěřitelné finále na 2:2.

5.Set
V pátém setu bylo jasné ,že budeme znát letošního vítěze III.ročníku turnaje ve stolním tenise
v Medlovicích.
Úvod setu patřil borci ze Zlína ,který se trhl na stav 6:3,jenže to domácí naděje na titul brzo
smazala,ba naopak jakoby ho někdo polél živou vodou a stav srovnal 9:9,tento turnaj byl jen
pro amatérské borce co nikdy nehráli „Pinec“ závodně,ale pokud by tu byli nějací manageři
nebo trenéři ze základních soutěží okresního přeporu,tak by určitě měli ve svém hledáčku
právě oba finálové borce,protože jejich výkon nás šokoval,bylo to pravé finále ze vším všudy,
pátý set došel opět do tie breiku,ve kterém možná hrálo trochu roli,i fakt,že Jenda měl
zkušenost ne jen z domácím prostředím,ale i z loňského nevydařeného finále,proto se pustil do
zbylích míčků z velkým odhodláním a Ing .Milan Stodůlka byl pod stálím tlakem a stavu
14:15 podával Jenda na vítěztví v turnaji.
J.M podává M.S ůder vrací,J.M posílá úder do levé části stolu,M.S vrací ůder
J.M míři míček opět do protisměru ,M.S tak tak vybírá a je to tady Jenda Mrkůs posílá ránu
na tělo svého vyzivatele který se stím nedokázal srovnat jeho úder končí na síti.
Jenda Mrkůs to dokázal a poráží ve finále Ing.Milana Stodůlkuze Zlína 3:2 na sety a stal se
prvním Medlovským hráčem,který si odnáší hlavní cenu pro vítěze,obrovská gratulace patří
nejen našemu vítězi,ale i vyzivatelovi.
Takže máme tady výsledky 1.místo obsadil domácí Jan Mrkůs.
2.místo obsadil Ing.Milan Stodůlka ze Zlína.
3.místo obsadil Jaroslav Sehnal ze Vřesovic.
4.místo obsadil domácí Norbert Vrtal mladší.
Chtěl bych poděkovat nejen hráčům za přátelskou hru bez nadávek,nervozity a nějakých
zbytečných hádek,ale také velký dík patří mé rodině,kamarádům a paní starostce za podporu
a možnost turnaj uspořádat.
Pro příští rok bych vás chtěl všechny pozvat na už IV.ročník,který se budeme snažit
uspořádat,v jiný den než ve čtvrtek, budeme se snažit ho odehrát nějaký víkend ať si můžou
zahrát všichni a to i ti co byli letos v práci.
A nemusíte se bát toho ,že propadnete,jde tady hlavně o zábavu a ne o to jak dopadnete.
Jsou tady i ti co hrají pinec jednou do roka,právě na našem turnaji,takže,že by měl někdo
nahráno se moc říct nedá.
Na závěr bych chtěl pogratulovat všem hráčům za krásnou a férovou hru .
Vám drazí občané Medlovic bych chtěl popřát do nového roku 2017,hodně rodinné
pohody,lásky,štestí,pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Hlavní organizator turnaje Norbert Vrtal.

