ČTVRTÝ ROČNÍK TURNAJE V INDOOR PÉTANQUE SE NADMÍRU VYDAŘIL
Klub seniorů Řepy zorganizoval dne 5.3.2019 v Sokolovně již čtvrtý ročník turnaje
tříčlenných družstev v indoor pétanque o
PUTOVNÍ POHÁR MÍSTOSTAROSTY MČ PRAHA 17 MARTINA MARKA.
Turnaj má již svou tradici a z roka na rok se jeho úroveň zvyšuje. Máme z toho velkou
radost a věříme, že bude i do budoucna patřit mezi turnaje, s kterými je co chválit.
Švýcarský systém hry na tři kola do 9 bodů byl základem zápolení 12-ti zúčastněných
družstev.
Velkým potleskem jsme přivítali družstvo „Radnice“ ve složení Martin Marek, Mgr.Jitka
Synková, Ing.arch. Michal Štěpař. Vážíme si toho, že přišli mezi nás a aktivně se zapojili do
hry ve všech kolech. Paní starostce děkujeme za milá slova ocenění činnosti Klubu seniorů
Řepy a za dárečky pro vítěze.
Losování prvního kola se ujala naše Jaruška Vohradská, která v plném nasazení ve věku 92
let též absolvovala tříkolové zápolení. Patří ji náš obdiv, potlesk a uznání.
Ing. Mária Szitányiová, předsedkyně klubu určila pravidla pro soutěž a zavelela heslo
turnaje: Kulky dej si doprava – seniorská sestava.
Velitelským hlasem turnaj odstartoval místostarosta Martin Marek a pod dohledem
hlavního rozhodčího Karla Schlossera vše začalo. A tu jsou již výsledky:
Putovní pohár místostarosty Martina Marka a první místo čtvrtého ročníku tříčlenných
družstev v indoor pétanque v roce 2019 získalo družstvo „Řepáci“ ve složení: Jaroslav
Hladík - kpt., Miroslav Ptáček a Pavel Holoubek.
Na místě druhém skončilo družstvo „Triga“ ve složení Jana Cibulková - kpt., Hana
Forejtarová a Eva Linková. Na místě třetím skončilo družstvo „Štěstí“ ve složení Christo
Christov - kpt., Josefina Kolaříková a Irenka Christovová.
Vítězům gratulujeme a tleskáme. Pěkné ceny pro vítěze odevzdala paní starostka Mgr.
Jitka Synková a samozřejmě Putovní pohár vítězům odevzdal pan místostarosta Martin
Marek.
Naše poděkování patří i Centru sociálních a zdravotních služeb Řepy, za poskytnutí
zdravotního dozoru, který na turnaji reprezentovala Mgr. Monika Čermáková, zástupce
ředitele.
Děkuji všem organizačním pracovníkům turnaje, bez pomoci kterých by to nebylo tak
dokonalé. Zasloužili se o to: Anna Prohasková, Jaroslav Hladík, Miroslav Ptáček, Josef
Procházka, Petr Gruber, Eva Linková, Jiřina Lišková, Jaroslav Pastorek a Jiří Smělý.
S pozdravem „KOULÍM ZDAR“ se těšíme na další ročník turnaje v roce 2020.
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