
FALCO Cup – turnaj regionálních výběrů U15 (Liberec 4.6.2011) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Startovali jsme v sestavě: 
Ø Legát Vojtěch 
Ø Pistulka Radek 
Ø Čechura Adam 
Ø Vatashchuk Kateryna 
Ø Legátová Anna 

Doprovod: Pistulková Lenka, Nováková Milada 
 
Turnaj se zúčastnilo celkem 6 družstev, byly rozděleny do dvou skupin a nalosovány (nasazená 
jednička = Jižní Morava, nasazená dvojka = Jižní Čechy). My jsme byli nalosováni do A-skupiny (s Jižní 
Moravou a se Středními Čechami).  
 
Utkání s Jižní Moravou: 
Prohráli jsme 1:4 po nemastném neslaném výkonu ve smíšené čtyřhře dívek. Soupeři byli prostě nad 
naše síly. Ve vyrovnané čtyřhře (Pistulka – Legát proti Tichý – Linka) to vypadalo, že zápas zvládneme, 
ale ve třech setech jsme to nedokázali. Nevyšlo to ani ve dvouhře dívek (Hanáčková byla svou 
postavou i výkonností nad možnosti křehké Katky Vatashchuk). Jediný bod tak pro nás získal Adam 
Čechura vítězstvím nad Adamem Linkou – snad poprvé na turnaji předvedl, co umí. 
 
Utkání s výběrem Středních Čech: 
Tentokrát jsme jediný bod ztratili – dvojice Legát – Čechura nestačila na duo Pokorný – Schwott, byť 
skóre (21:19, 21:18) svědčí o vyrovnanosti zápasu. 
 
Ve skupině jsme obsadili druhé místo a v semifinále jsme nastoupili proti vítězi B-skupiny – družstvu 
Slovanu Vesec. Mohlo se zrodit překvapení, jaká se na soutěžích družstev stávají, ale nezrodilo se. Ani 
jedna z párových disciplín totiž nevyzněla v náš prospěch. Blíž k vítězství (soudě alespoň podle 
výsledku) byli k vítězství kluci (Vojta s Radkem prohráli s Koňasem a Stejskalem po setech 21:17, 
17:21, 20:22 !!!), ale myslím, že potřebný bod, který by nás trochu nečekaně posunul do finále, měla 
získat děvčata. Anička s Katkou ale bohužel nestačily na Bočkovou se Slatinskou a prohrály dvakrát 
19:21. Náš úspěch v obou singlech, kdy Radek si dokázal poradit se Stejskalem a Katka se jmenovkyní 
Bočkovou (ve dvou setech) na celkové vítězství bohužel nestačilo. Škoda !!! 
 
V utkání o 3.místo jsme se znovu potkali s Jižní Moravou. Ani změněná sestava nám ale k úspěchu 
nepomohla, byť tentokrát jsme podlehli „jen“ 2:3 (4:6, 148:156). Body, které měla dělat děvčata 
nevyšly ani tentokrát – Katka s Aničkou na své soupeřky prostě nestačily. Nezbývá než věřit, že příští 
rok bude naše sestava silnější (Radek, Katka a Anička ještě v U15 zůstávají) a soupeřům letošní 
porážky vrátíme… 
 
Konečné pořadí turnaje: 

1. Slovan Vesec 
2. Jižní Čechy 
3. Jižní Morava 
4. Západní Čechy 
5. Východní Čechy 
6. Střední Čechy 

 
V Plzni 6.6.2011 
Milada Nováková 


