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V Beachklubu Pankrác se odehrál halový šampionát mužů
V HALOVÉM MISTROVSTVÍ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE DOMINOVALI MARTIN
TICHÝ A JINDRA WEISS
V druhém dubnovém víkendu se uskutečnilo halové mistrovství mužů, kde obhájila letní
titul dvojice Martin Tichý a Jindra Weiss. Stříbrné medaile si odnesla dvojice Martin Pihera a Petr
Beneš. Bronz vybojoval Michal Studničný s Miroslavem Svobodou. V turnaji se objevili stálé
dvojice, ale i plno nově utvořených například bratrské duo Robert Kufa/ David Kufa nebo Marcel
Mysliveček/ Martin David.
Zimní halové mistrovství českého halového beachvolejbalu se konalo o víkendu 7-8. března
na 7 kurtech Beachklubu Pankrác. Kvalifikace do hlavní soutěže se uskutečnila v neděli 2.8., kde se
bojovalo o 6 postupových míst.
V sobotu se začalo hrát v ranních hodinách, kdy první zápasy odstartovaly v 9:00. Turnaje se
zúčastnilo 32 týmů a byly rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Ve skupinách se bojovalo o první dvě
místa, která postupovala do hlavního pavouka pro šestnáct týmů. Žádná hvězdná dvojice nezaváhala
a postoupila do nejlepší šestnáctky. V turnaji se ve vyřazovacím play off hrálo již na jednu porážku a
nebylo možné kolo oprav. Do neděle postoupilo nejlepších 8 týmů. V sobotu bylo v hale mnoho
diváků, kteří fandili svým favoritům a vytvořili dobrou atmosféru.
Každý milovník plážového volejbalu se těšil na nedělní hlavní soutěž a boje o medaile. Diváci
se těšili na olympionika Petra Beneše, loňského vicemistra a trenéra Beachklubu Pankrác Pavla
Rotrekla, letní mistry ČR Martina Tichého a Jindru Weisse a všechny další kvalitní hráče.
Nedělní program začínal v 10:00 zápasem Jindra Weiss/ Martin Tichý proti Ondrovi Přidalovi
se Stanislavem Vachouškem. V tomto zápase s přehledem vyhrál Tichý/Weiss a stali se prvními
semifinalistami letošního šampionátu. Následovaly je další dvojice Pavel Rotrekl/ Roman Reismüller,
Michal Studničný/Miroslav Svoboda. Mezi semifinalisty byli tři domácí hráči - trenéři Beachklubu
Pankrác a to dodávalo atmosféru domácímu klubu a velkého množství fanoušků, kteří hnali hráče
kupředu.
První semifinále sehráli Tichý/Weiss proti týmu Rotrekl/Reismüller. Byl to velmi hezký zápas,
který do úspěšného konce dotáhla dvojice Tichý/Weiss a mohli začít vyhlížet soupeře do finále. Druhé
semifinále bylo mnohem napínavější a plné zvratů. O vítězi musel rozhodnout až třetí set. Ani
v posledním rozhodujícím setu nebylo do poslední chvíle jasné, kdo vyhraje a zápas byl plný
napínavých okamžiků. Nakonec úspěšnějším týmem byli Petr Beneš/ Martin Pihera, kteří se posunuli
do boje o mistra zimní sezony.
Zápas o třetí místo bohužel nebyl odehrán z důvodů zranění Pavla Rotrekla. Dvojice Michal
Studničný a Miroslav Svoboda se tedy po prohraném semifinále mohli začít radovat z bronzové
medaile, která jim za jejich předvedené výkony určitě patří. Dále nic nebránilo finálovému zápasu.
Proti sobě se postavily zajímavé týmy. Na jedné straně stál olympionik Petr Beneš s Martinem
Piherou, který po boku svého zkušeného spoluhráče hrál velmi dobře. Na druhé polovině hřiště stála
sehraná dvojice Martin Tichý s Jindrou Weissem. Martin s Jindrou nenechali nic náhodě a vyhráli
zápas 2:0 (21:19 a 21:15). První set byl velmi vyrovnaný a napínavý. Skore se přesouvalo z jedné
strany na druhou a fanoušci viděli krásný volejbal. Druhý set si Martin Tichý s Jindrou Weissem více
pohlídali a potěšili své fanoušky výhrou ve finále 2:0 na sety.
.
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Celý turnaj se odehrál před očima čtyř stovek diváků. Ti vytvořili nádhernou atmosféru, která
hnala všechny hráče k nejlepším výkonům. Účastníci předvedli plno nezapomenutelných sportovních
okamžiků a k vidění byl špičkový plážový volejbal.
U předávání cen nesměli chybět osobnosti, které beach volejbal podporují. Ceny předával
zástupce starosty Prahy 4 Ing. Zdeněk Kovářík a Martin Lébl, který je vedoucí beachvolejbalového
úseku.

Děkujeme všem partnerům, dobrovolníkům a pomocníkům při pořádání šampionátu.
Společně se nám podařilo zorganizovat nádherný šampionát, na který budou všichni vzpomínat.
Těšte se na další šampionáty, které bude Beachklub Pankrác pořádat.
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