
Sportovní klub neslyšících Hradec Králové o.s. 
    

Hodnocení 
 
Přebor Severovýchodní župy neslyšících ve stolním tenise jednotlivců mužů 
a žen v Hradci Králové dne 2. února 2008 

 
    Přebor Severovýchodní župy neslyšících ve stolním tenise jednotlivců mužů a žen se konal 
dne 2. února 2008 v Hradci Králové Kuklenách ve sportovní hale TJ Montas. Pořadatelem byl 
SKN Hradec Králové. Pozvánky k účasti byly zaslány klubům z Prahy a Hradce Králové.  
    Celkem bylo přihlášeno 14 mužů a 1 žena, nakonec se však prezentovalo pouze 12 mužů 
z nichž pět mohlo hrát v kategorii mládež.. Dle SMS Jitky Mazuchové všichni mládežníci 
automaticky postoupili na M-ČR, takže vlastně vůbec nemuseli hrát. Proto oceňuji jejich 
přístup, kdy naopak žádali, zda mohou všichni hrát spolu s dospělými. Pořadatelé proto 
rozhodli, že se bude hrát ve dvou skupinách po šesti, do skupin byli nasazeni Matouš a 
Šlechta, zbytek byl nalosován. 
    Hrálo se od 10:00 hodin do 14:00 hodin na čtyřech stolech Artis s míčky DHS a Nittaku. 
Hrálo se systémem každý s každým na tři vítězné sety. Po bojích ve skupinách se opět udělaly 
dvě tabulky po šesti. Ve finálové startovali první tři ze základní části a vzájemné výsledky se 
jim započítávaly. Ve druhé skupině se hrálo o 7. až 12. místo a také zde se vzájemné výsledky  
ze základní skupiny započítávaly. Soutěž proběhla hladce, ve finálové skupině došlo jen k 
námitkám hráče Valáška, který nechtěl povolit, aby se konal vedle stolu na kterém on hrál 
další zápas. Proto došlo k časovému posunu a nakonec nemohlo být sehráno finále turnaje, 
neboť Roman Matouš již před začátkem SV župy avizoval svůj odpolední odjezd na zápas se 
slyšícími. Jeho utkání se Šlechtou bylo proto skrečováno a zapsáno do tabulky výsledkem 3:0 
pro Šlechtu. Po skončení turnaje bylo vyhlášení postupujících na Mistrovství České republiky 
neslyšících ve stolním tenise v Brně - 4 muži a všichni mládežníci. Bohužel se již nepodařilo 
udělat společnou fotografii, tak v příloze je několik momentek ze zápasů. 
Na Mistrovství České republiky neslyšících ve stolním tenise přímo postupují Roman Šlechta, 
Roman Matouš, Milan Novotný a Vladimír Švec. Náhradníky jsou: Roman Valášek, Petr 
Šindler a Petr Svoboda. V kategorii mládeže postupují: Pešek Dominik , Grym David, 
Tancibudek Stanislav, Slezák Jan a Telinger Jiří. Vedoucí výpravy Spartaku Praha paní 
Holasová omlouvala původně přihlášené, ale nemocné Zedníka, Javůrkovou a Kellera a ptá se 
na možnost jejich startu na M-ČR v kategorii mládež. 
 
Konečné umístění : 

 
 Muži :  Mládež: 

1. ŠLECHTA Roman 1. Pešek Dominik 
2. Matouš Roman 2. Grym David 
3. Novotný Milan 3. Tancibudek Stanislav 
4. Švec Vladimír 4. Slezák Jan 
5. Valášek Roman 5. Telinger Jiří 
6. Šindler Petr   
7. Svoboda Petr   
 
 


