V sobotu dne 7. 12. se konal Přebor Župy Jana Máchala - Mikulášský turnaj v kategorii mladších žáků a žákyň
(chlapci nar. 1. 1. 2008 a mladší, dívky 1. 7. 2007 a mladší). Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic ze Sokola, bojovalo se
o medaile. Turnaj byl zahájen rozlosováním do dvou skupin po čtyřech. Po odehrání vzájemných zápasů ve
skupině se dvojice podle umístění rozdělily do dvou skupin: jedna o 1. – 4. místo a druhá o 5. – 8. místo.
V první skupině se snažila zabojovat jediná holčičí dvojice – Anet s Kačkou M., nicméně první tři příčky si
rozdělily klučičí páry a tato dvojice skončila na 4. místě. Bez ztráty jediného setu se na 1. místě umístili Pepa
s Tomem R. O 2. místo se pak rozhodovalo mezi dvojicemi Jáchym – Ondra a Mikuláš – Tomáš T. V úvodní
skupině šlapali pozdějším vítězům na paty Tom a Mikuláš, kdy první set celého turnaje skončil s rozdílem
pouhého jednoho bodu, ale nakonec si 2. příčku odnesli vítězové druhé úvodní skupiny – Jáchym s Ondrou.
Ve skupině o 5. – 8. místo se také hrálo naplno a odehrálo se zde několik vyrovnaných zápasů. O 5. místo si proti
sobě zahrály Mary s Luckou a Kačka V. se Soňou. Přesto, že v úvodní skupině tento zápas dopadl velmi
jednoznačně pro tým Mary s Luckou, tak v této skupině o umístění rozhodl až tiebreak, který tentokrát skončil
vítězně pro druhý pár. O 7. místo si v závěrečném zápasu turnaje zahrály Anežka s Erikou proti Terce s Maťou.
Tento zápas také skončil opačným stavem, než v úvodní skupině. Tedy 7. místo si tentokrát uhrála Terka
s Marťou.
Každá ze zúčastněných dvojic, měla na svém kontě alespoň jednu výhru, a tak věříme, že si všichni odnesli
zkušenosti a současně i dobrý pocit. K tomu zaslouženě dostali tričko a něco na zub. Turnaj se vydařil, viděli
jsme spoustu krásných a napínavých výměn, ale hlavně radost dětí ze hry.
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Josef Vokřínek – Tomáš Richter
Jáchym Král – Ondřej Michálek
Mikuláš Kirchner – Tomáš Tippner
Aneta Dušková – Kateřina Martinů
Kateřina Vladíková – Soňa Březíková
Maryfer Alfonzo – Lucie Matoušková
Tereza Haringová – Martina Cupáková
Erika Holíková – Anežka Kohoutková
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