Krajský bodovací turnaj mládeže:
První Krajský bodovací turnaj mládeže v této sezóně se uskutečnil 3. září ve velké sportovní hale
v Sokolově pro kategorii U15. Zúčastnilo se ho 14 hráčů z 6 oddílů a 7 hráček ze 3 oddílů. Tato hala má
prostorné zázemí, hrálo se celkem na osmi stolech a po celou dobu turnaje bylo k dispozici občerstvení.
Tímto děkujeme pořadatelům za uspořádání turnaje pro mládež.
Republikový bodovací turnaj mládeže:
Druhý víkend v září se odehráli v Praze tradiční turnaje STEN Marketing Open a Velká cena Jižního
města, které otevřely letošní sezónu republikových bodovacích turnajů mládeže. Opět se hrálo ve
čtyřech kategoriích. V každé kategorii měl Karlovarský kraj své zástupce, a to jak ve skupině chlapců
tak dívek.
Celkem se z našeho kraje zúčastnilo 12 chlapců z 6 oddílů a 4 dívky ze 3 oddílů.
Kategorie U19+17:
Lucie Čáchová (TJ Luby) ve své kategorii (U19) se umístila v divizi A mezi nejlepšími 24 dívkami.
Jakub Kotál (KST Karlovy Vary) v kategorii U17 v divizi A nepostoupil do finálového pavouka, ale
v útěše došel až do krásného 2. místa. Hrál také kategorii U19.
Karolína Janků (TJ Lomnice, z. s.) si zahrála také obě kategorie U17 i U19. Lépe se Karolíně vedlo ve
vyšší věkové skupině. Zde v divizi A postoupila ze skupiny z druhého místa a ve finále skončila mezi
nejlepšími 12 dívkami U19.
Vu Cuong Dinh (Kevin), Nguyen Dang Khoi Vu (David) (TTC KARLOVARSKO 2020, z.s.) startovali
v kategorii U17 v divizi B. Davidovi se dařilo lépe, postoupil ze skupiny.
Největší zastoupení bylo v kategorii U15:
Ondřej Andresik (TTC KARLOVARSKO 2020, z.s.), Adam Koubek (SKST Chodov) oba chlapci hráli
v divizi B a nepostoupili do pavouka.
Dušan Mihok (SKST Chodov), Pavel Králík, Jiří Honzejk (TTC KARLOVARSKO 2020, z.s.) startovali
v divizi B, shodně postoupili z druhých míst ze skupiny a v pavouku v prvním kole vypadli.
Tomáš Novotný (SK Děravý pálky Jenišov) soutěžil v divizi B, ze skupiny postoupil z druhé místa a
následně vypadl v druhém kole pavouka.
David Čácha (TJ Luby) startoval v divizi B, ze skupiny postoupil z prvního místa. V pavouku se utkal
hned s dvěma chlapci z Karlovarského kraje. V druhém kole pavouka po boji v pátém setu prohrál.
Karel Stellner (TJ Baník Vintířov) startoval v divizi B, ze skupiny postoupil z prvního místa a došel do
třetího kola pavouka, kde prohrál.
Nela Kořínková (SKST Chodov) v divizi B postoupila ze skupiny z prvního místa, v pavouku v druhém
kole ze zdravotních důvodů odstoupila.
Kategorie U13:
Petr Postolka (TJ Luby) byl velkým překvapením, když na svém prvním bodovacím turnaji postoupil ze
skupiny z druhého místa a následně ve finálovém pavouku došel až do nejlepších 8 v divizi B.
Nikola Tonhauserová (SKST Chodov) se republikového turnaje zúčastnila také poprvé. Postoupila do
finálového pavouka z druhého místa. Zde ke své smůle v prvním kole nastoupila na budoucí vítězku
turnaje divize B, se kterou prohrála.
Všem hráčům, hráčkám, jejich trenérům a rodičům patří velké díky za vzornou reprezentaci našeho
kraje.

Krajské bodovací turnaje mládeže:
První Krajský bodovací turnaj mládeže v kategorii U11 + U13 se uskutečnil v neděli 25. září ve sportovní
hale ve Vintířově. Zúčastnilo se ho 9 hráčů z 6 oddílů a 9 hráček ze 4 oddílů.
V sobotu 24. září 2022 se hrál KBTM v kategorii U17 + U19 také ve sportovní hale ve Vintířově.
Zúčastnilo se ho 24 hráčů ze 7 oddílů a 8 hráček z 6 oddílů.
Oba dva dny se hrálo celkem na šesti stolech a po celou dobu turnaje bylo k dispozici občerstvení.
Děkujeme tímto pořadatelům za uspořádání turnaje pro mládež.
Druhý KBTM v této sezóně pro kategorii U15 se uskutečnil 9. října ve sportovní hale v Lubech.
Zúčastnilo se ho 25 hráčů z 8 oddílů a 12 hráček z 6 oddílů. Hrálo se celkem na osmi stolech a po celou
dobu turnaje bylo k dispozici občerstvení.
Druhý KBTM v kategorii U17 + U19 se odehrál v neděli 16. října ve sportovní hale ve Vintířově za účasti
19 hráčů z 6 oddílů a 12 hráček z 5 oddílů.
Tímto děkujeme všem pořadatelům, kteří jsou ochotni pořádat turnaje pro mládež.
Co nás čeká v následujících dnech:
V pořadí druhé turnaje v letošní sezóně republikových bodovacích turnajů mládeže se uskuteční již
tento víkend v Havířově a v Ostravě.
V neděli 30. října 2022 se uskuteční ve sportovní hale v Lubech druhý Krajský bodovací turnaj mládeže
pro společnou kategorii U11 a U13. Na neděli 6. listopadu je plánovaný v Chodově KBTM pro kategorii
U15.
Třetí republikové bodovací turnaje mládeže jsou naplánovány na 19. a 20. listopadu a odehrají se
v Neratovicích a ve Vlašimi.
Za komisi mládeže zpracovala: Ing.Denisa Stellnerová

