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HODNOCENÍ  TURNAJE 
  

V sobotu 13. července 2013 se uskutečnil 19. ročník mezinárodního turnaje neslyšících v beachvolejbalu 

mužů a žen. Pořadatelem byl oddíl beachvolejbalu SKN Brno.  

Hrálo se na 3 kurtech v areálu zvaném „KÁČATA“ od 9.00 - 19.30 hod. Přihlásilo se 10 dvojic mužů  

a 13 dvojic žen. 

Muži - 2 skupiny po 5 dvojicích - každý s každým na 2 sety do 15 bodů 

          - vítězové první 2 místa ze skupin do finále o 1.- 4. místo  

Ženy - 3 skupiny po 4 dvojicích - každý s každým na 2 sety do 12 bodů 

          - vítězky první 2 místa ze skupin do finále o 1.- 6. místo 

Samozřejmě se také hrálo o 7. až 12 místo, aby všichni hráli až do večera. 

Z mužů vyhráli Tomáš Mundok a Adam Papoušek oba z SKN Brno, druhé místo získali Helmut Tanner 

a Helbert Pirker oba z SCG Karnten, třetí byli Zdeněk Kresa z SK Olympia Praha a Roman Kaut z SKN 

Brno.  

Z žen vyhrála Hana Hošková a Marie Basovníková obě z SKN Brno, druhé místo získaly Marie 

Pangrácová a Jana Tučková obě z I.PSKN Praha, třetí místo Markéta Spilková z I.PSKN Praha a Pavlína 

Spilková z SK Olympia Praha. 

Za 1.- 3. místo mužů a žen byly předány na místě pěkné mosazné poháry.   

Byli jsme spokojení, že turnaj proběhl v pořádku. Celý den bylo pěkné počasí. 

Celkem bylo 74 sportovců (46 osob beachu a 28 osob nohejbalu) a také přišli diváci – celkem 120 osob. 

Poděkování patří:  

- předsedovi oddílu beachvolejbalu SKN Brno Romanu Kautovi za přípravu akce 

- Haně Hoškové a Tomáši Mundokovi za přípravu masa na grilování 

- Rosťovi Sedlákovi, Veronice Musilové, Martinu Sládkému, Pavlínce Slavíkové a Michalovi Cibulovi  

   za pomoc při prodávání jídla, pití a grilování masa,..atd. 

- Romanu Kautovi za vypůjčení minibusu 

- Marii Pangrácové a Marku Sokolovi za přípravu zápasů a také za psaní výsledků z utkání 
 

Poděkování patří také všem divákům, kteří přišli a fandili svým hráčům. 

Turnaj se všem líbil, za rok se chtějí všichni znovu setkat.                                                                                                               

                                                                                                                            Roman Kaut 

                                                                                                   předseda oddílu beachvolejbalu SKN Brno 


