ZIMNÍ POHÁR ŽEN - Nebušice 8.2.2020
Kapacita turnaje byla naplněna 12 týmy, které se rozlosovaly do čtyř základních
skupin. Vítězky skupin postoupily přímo do čtvrtfinále, všechny ostatní si zahrály
o postup.
Hned v prvním zápase skupiny A se podařilo urvat Útěchovu A bod za remízu s Č.
Brodem B, ale následně už se zápasy této skupiny odehrály dle očekávání.
Ve skupině B nebyl žádný z favoritů na celkové vítězství v turnaji a o pořadí se
rozhodlo zápasem mezi Čelákovicemi B a Čakovicemi A. Lepší remíza poslala na první
místo Čelákovice. Zmínit ovšem musíme i mladá děvčata z Útěchova B (Zapletalová,
Cempírková), která pod odborným vedením své hrající trenérky získávají ty správné
nohejbalové návyky, a věřím, že pokud u nohejbalu vydrží, ještě o nich uslyšíme!
Skupina C měla naopak dva turnajové favority. Santoška A si dokázala poradit s Č.
Brodem A ve dvou setech, když po přetahování skóre lépe zvládla jejich koncovky.
Skupinou D prošly bez zaváhání Vršovice, naopak zklamány byly hráčky Čelákovic A,
které uhrály pouze horší remízu se Solidaritou a ve skupině zůstaly až na třetím
místě.
V nadstavbových bojích o postup do čtvrtfinále si poradily jistější koncovkou setů
Čakovice A s Čakovicemi B 10:8, 10:8. Santoška B porazila Čelákovice A 10:6, 10:8.
Dobře začala Solidarita proti Útěchovu A, ale po nakládačce v prvním setu 6:10 se
Brňanky probraly a dalšími sety 10:5 a 10:7 otočily vývoj utkání. Posledním
postupujícím do další fáze byl Č. Brod A, který si poradil s Útěchovem B 10:2, 10:5.
První tři čtvrtfinálové zápasy měly favoritky, které potvrdily svou třídu postupem
a tak se již netrpělivě vzhlíželo k tomu poslednímu, jak si poradí sestava Vršovic,
která sice hrála v silném složení, ale po celou dobu si vyměnily své posty Řeháková
s Fojtíkovou. Obě hráčky to zvládly výborně a Aneta svůj tým utáhla i proti Č. Brodu
A po setech 10:9, 10:6.
Semifinále začalo další "sestrovraždou" tentokrát Santoška A proti Santošce B. Bylo
znát, že se hráčky dobře znají a tak na obou stranách dominovaly výtečné obrany.
V konci setů se prosadila svým "brutálním" útokem Plechatá.
V druhém semifinále chtěly pomstít své klubové spoluhráčky Č. Brod B, ale dařilo se
jim pouze v prvním setu, který vyhrály 10:7, pak převzaly otěže zápasu Vršovice,
které vyhrály další sety jednoznačně 10:3 a 10:5.
V zápase o třetí místo byly za stavu 9:9 v prvním setu šťastnější hráčky Č. Brodu B,
ve druhém setu polevily v koncentraci a toho využila Santoška B jasným vítezstvím
10:5. Napínavá přetlačovaná nás čekala ve třetím zkráceném setu, který ukončila
chybou při technickém úderu za 9:9 Bálková.
Finále opanovaly hráčky Santošky A, předvedly precizní kompaktní souhru. Vršovická
obrana se nedokázala vyrovnat s pestrým útokem Plechaté, která své rány rozdávala
všemi směry, a i když se chvíli zdálo, že by ji Řeháková mohla zkrotit svým blokem,
nestalo se tak. Santoška A vyhrála přesvědčivě 10:5, 10:7.

