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V sobotu sa uskutočnil ďalší ročník volejbalového turnaja, ktorý organizoval volejbalový klub
Skýcov pod záštitou starostu obce. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev : VHS Zlaté Moravce,
Panters Zlaté Moravce, Bošany, Obyce a Skýcov. Našu obec reprezentovali nasledujúci hráči :
K. Pätoprstý, M.Jurík, M.Krigovský, M.David, P.Matejov st., P.Matejov ml., J.Zvolenský a naše
dve superbaby J.Juríková a P. Lukáčová. Len pre upresnenie - ak Vám v zostave chýbajú
nejaké mená tak vedzte že, mnohí sú zranení, niektorí hrať nechceli (dôvody nepoznám) a iné
dôvody :) (prípadne iné družstvo :) Turnaj sa hral spôsobom každý s každým na dva víťazné
sety. Bodovanie bolo dohodnuté podľa turnajových pravidiel : víťazstvo 2 : 0 ( 3 body), víťazstvo
2 : 1 (2 body), prehra 1 : 2 (1 bod) a prehra 0 : 2 (0 bodov). Víťazom turnaja sa podobne ako
minulý rok stalo družstvo VHS Zlaté Moravce. Na ďalších miestach sa umiestnili : 2.miesto
Bošany, 3. Miesto Panters Zlaté Moravce, 4.miesto Skýcov a 5. miesto Obyce. Pre korektnosť
treba ale uviesť, že družstvo z Bošian malo na ihrisku v každom zápase minimálne dve ženy
(tým samozrejme nechcem znižovať ich kvalitu a šikovnosť, ale smečovali a blokovali proti
vysokým hráčom ) Pre každé družstvo bol k dispozícii občerstvenie a výborný a
nezabudnuteľný guláš , ktorý pripravili Karol Pätoprstý a Palko Drienovský . Ďakujeme :)
Za pomoc pri občerstvení ďakujeme Bistru M a M Skýcov, Potravinám Vierky Matejovej, J.
Dávidovi za pomoc so slnečníkmi a zastrešením stolov, OcÚ Skýcov za zapožičanie stolov ,
lavíc a chladničky, Mirovi Juríkovi za výbornú divinu na guláš, Soničke J. za pokrájanie toho
mäsa, Palkovi Matejovovi za rýchle vyriešenie problému s ozvučením turnaja. Taktiež by som
chcel poďakovať všetkým, ktorí svojou nezištnou pomocou a dobrou náladou pomohli
zorganizovať celý turnaj : dievčatám za prípravu bagiet a kávy (Mirke J., Zuzke J., Evke B. ,
Evke Z. a Vierke M.), Peťovi M., Števkovi B., Evke B. a Vierke M. za pomoc pri čapovaní a
pomoc s podávaním guláša a
veľké poďakovanie patrí Palimu Matejovovi a Mirovi Juríkovi za prípravu a zorganizovanie
celého turnaja. Poďakovanie patrí aj starostovi obce T. Kolembusovi za zahájenie a
vyhodnotenie turnaja a taktiež za poháre pre všetky zúčastnené družstvá a finančnú príspevok
na turnaj vo výške 100 €. Najväčšia vďaka však patrí všetkým , ktorí prišli využiť túto krásnu
sobotu v spoločnosti priateľov a dobre sa zabavili volejbalom a držala ich počas celého turnaja
výborná nálada. Uvidíme sa opäť o rok
.
Tu sú fotky z turnaja
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