
Vyhodnotenie XVI. ročníka mestskej ligy pre mládež a dospelých mesta  

o „ Putovný pohár riaditeľa CVČ“ 

V sobotu 8.2.2020 bol v meste športom číslo jedna volejbal. V telocvični SOŠ Polytechnická 
A. W. sa od 9.00 hod. začali zápasy v skupine o 5. – 7. miesto. Výsledky : 

SOŠ Polytechnická A.W. : Relax team Kr. Brod 2 : 0 ( 25:19, 25:20 ) 

Relax team Kr. Brod : PSS a. s.   1 : 2 ( 26:24, 14:25, 8 : 15 ) 

PSS a. s. : SOŠ Polytechnická A. W.   2 : 1 ( 17:25, 25:17, 15:13 ) 

O 12.00 sa začali hrať zápasy v skupine o 1. – 4. miesto.   

TJ Sokol Vydraň : Panep volley team 3 : 0  ( 25:22, 25:14, 25:21 ) 

V tomto zápase boli domáci jednoznačne lepší. V každom sete získali zo začiatku mierny 
náskok, ktorý si udržali do konca každého setu.  

CVČ : Strojlab    0 : 3 ( 21:25, 20:25, 20:25 ) 

Aj keď po základnej časti a po vzájomnom zápase boli mladíci favoritmi tohto zápasu opak 
bol pravdou. V tomto zápase prevládala skúsenosť proti dravosti. Víťazstvo strojárov bolo 
zaslúžené. 

o 3. miesto : CVČ : Panep volley team 3 : 1 ( 21:25, 25:21, 25:22, 25:18 ) 

Po prvom sete to vyzeralo na jednoznačný priebeh no opak bol pravdou. Domáci od začiatku 
druhého setu až do konca zápasu mali väčšiu chuť po víťazstve. Mali lepšie podanie, príjem 
a to rozhodlo a ich zaslúženom víťazstve. 

o 1. miesto :   TJ Sokol Vydraň : Strojlab 1 : 3 ( 25:16, 21:25, 23:25, 16:25 ) 

Do stretnutia vstupovali Sokolici v úlohe favorita, čo aj v prvom sete potvrdzovali svojou 
hrou. Zlom nastal od začiatku druhého setu , kedy sa hra vyrovnala a strojárom vyšla 
koncovka setu. O výsledku rozhodol tretí set, kde sa rozhodovalo v koncovke a pevnejšie 
nervy mali Hnatkovci. V štvrtom sete Vydrančania rezignovali a hostia hladko uhrali zápas do 
víťazného konca. Víťazstvo Strojlabu bolo zaslúžené a Vydrančania pohár neobhájili. 

 

Po skončení finálového zápasu sa všetci presunuli do reštaurácie Buena na slávnostné 
vyhodnotenie.  

 

 

 



Konečná tabuľka : 

1. STROJLAB 
2. TJ SOKOL VYDRAŇ 
3. CVČ 
4. PANEP VOLLEY TEAM 
5. PSS a. s. 
6. SOŠ POLYTECHNICKÁ A. W. 
7. RELAX TEAM KR. BROD 

Najlepší jednotlivci : 

Nahrávač   : KESELICA Igor Strojlab 

Smečiar     : KRÁLIK Adam CVČ 

Najvšestrannejší : LOPATA Peter TJ Sokol Vydraň  

Poďakovanie patrí PSS a. s. za sponzorovanie akcie. Vedeniu školy SOŠ Polytechnická A. W. 
za vytvorené podmienky počas celej ligy. Viktorovi Petríkovi a Ľubomírovi Hnatkovi za to , 
že pomohli pri rozhodovaní jednotlivých zápasov. A v neposlednom rade všetkým hráčom za 
disciplínu a rešpektovanie súperov a rozhodcu. 

Zaujímavosťou ligy bolo, že sa jej zúčastnila hráčka, ktorá mala 15 rokov, čiže bola mladšia 
ako toto podujatie. Najstarší hráč mal 60 rokov. Tak že rozdiel medzi na najmladší 
a najstarším hráčom je 45 rokov. Aj toto svedčí o tom, že ligy sa zúčastňujú už pomaly dvoj 
generačné rozdiely.  

 

Po vyhodnotení bola podaná večera. Pokračovala príjemná zábava o ktorú sa postarali 
Ľubomír Hnatko harmónia, Bicko Ivan gitara a Iľaš Robo husle.    


