XXII. ročník nohejbalového turnaja Ščevica Cup
Vo štvrtok na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa na ihrisku pri Dreveňaku uskutočnil už XXII. ročník
nohejbalového turnaja, ktorý sa odohral pod patronátom Obecného úradu a pod palcom pána Bc.Martina Haľka.
Zúčastnilo sa na ňom desať družstiev. Ako hostia pricestovali k nám: družstvo VVS (Vodáre ) z Vranova nad Topľou a
družstvá z Hlinného a Sedlíc. Turnaj zahájil starosta obce Mgr. Ľubomír Hreha, ktorý prítomných privítal a poprial im
veľa zdaru v športovom zápolení.
Športovci rozohrali turnaj v dvoch skupinách, kde sa stretli každý s každým. Do štvrťfinále sa dostali víťazi
jednotlivých skupín. Semifinálové zápasy nepriniesli žiadne prekvapenia a tak sa vo finále stretli družstvá Savels a
Maraj. Vo veľmi vyrovnanom zápase, kde si jednotliví hráči v horúcom počasí siahli až na dno síl, sa šťastie nakoniec
priklonilo k družstvu Savels. Víťaz môže byť len jeden, ale cenu by si zaslúžili všetky družstvá za predvedené športové
výkony a fair-play prístup k hre. Starší hráči ako napr. páni Hermanovský Anton, Andrek Jozef, Andrek Ján si zaslúžia
náš obdiv a uznanie, že v teple nad 30 stupňov dokázali podať kvalitné výkony a vydržali až do konca.
Na záver turnaja odmenil starosta obce všetky zúčastnené družstvá diplomami a vecnými cenami, poprial im
všetko dobré a my sa už teraz tešíme na XXIII. ročník.

ŠTATISTIKA TURNAJA
I. miesto
Savels tím
Členovia tímu: - Dzivák Ján
-Dzivák Filip
-Hrinkanič Štefan (v druhom kole výmena hráčov – nastúpil Štefan Tkáč)

II. miesto
Maraj tím
Členovia tímu: -Jurko Jozef ml.
-Eštok Martin
-Haľko Martin

III. miesto
Hanzo tím
Členovia tímu: -Hanzo Ivan
-Andrejko Anton
-Duchoň Pavol

Konečná tabuľka poradia:
1. Savels,
2. Maraj,
3. Hanzo,
4. Hlinné,
5. Sedlice,
6. Bystré II,
7. Vodáre (VVS),
8. Bystré I,
9. Junker – Hviezdy,
10. Zmiešané družstvo – Bystré III.

Člen organizačného týmu Bc. Martin Haľko

FOTOGALÉRIA Z TURNAJA
Tak, o tieto poháre sa bojovalo

Všetkých športovcov privítal starosta obce

Boje v skupinách priniesli veľa pekných a dramatických momentov

Všetko sa odohrávalo pod pozorným dohľadom starostu a rozhodcov

Našli sa aj chvíle na oddych a „načerpanie nových síl“

Na záver boli všetkým účastníkom odovzdané zaslúžené odmeny - a o rok dovidenia !

