Regionální softbalový turnaj
V rámci meziškolních turnajů proběhla poslední soutěž. Byl to turnaj v softbalu, pro nás
důležitý, protože v bodování soutěží jsme měli minimální ztrátu na zatím první Třešť. Kdyby
Třešť v turnaji zaváhala, tak bychom mohli postoupit na její celkové první místo. Nominovaní
hráči absolvovali delší přípravu, kterou často komplikoval déšť, proto musely tréninky probíhat
v hale. Přesto jsme cítili, že má tým dobrou kvalitu. Poprvé v historii softbalových turnajů mělo
naše družstvo na postu hráčů u met samá děvčata, a to přesně na 1. metě hrála Barbora
Procházková, druhou metu držela Monika Hacková a třetí metu střežila Zuzana Dufková. Na
postu nadhazovače se osvědčil Lukáš Tripal a svoji roli dobře zvládl i chytač Miloš Novák.
V týmu se dále střídali tito hráči a hráčky: Kauerová, Šalandová, Krejčí, Nováková, Jahoda,
Havlíček, Veselý, Pelikán, Míča a Prokeš.
K prvnímu střetnutí jsme vyzvali tým Třeště. Vlažným přístupem v začátku jsme po několika
minutách prohrávali 4:0, ale zápas naštěstí trval 30 minut plus dohrávka a teprve až v úplném
závěru se nám podařilo remizovat 8:8. Druhý zápas s Hradeckou byl opticky vyrovnaný, ale
zvítězili jsme 5:0. Poslední zápas s gymnáziem byl v podstatě boj o celkové vítězství v turnaji.
Celé utkání jsme měli dvoubodový náskok, ale utkání bylo dramatické až do konce. V dohrávce
utkání se nám podařilo vyautovat všechny tři hráče, kteří přišli na pálku a zvítězit těsně 4:3.
Tato výhra nám pomohla k celkovému vítězství v regionálním turnaji. Protože Třešť obsadila
až třetí místo, připsali si do tabulky soutěže škol tři body a my za první příčku bod jeden. V
meziškolních turnajích totiž vítězí družstvo s nejnižším počtem bodů. V konečném součtu to
tedy znamená, že po 10 odehraných regionálních turnajích máme shodně 19 bodů. Protože jsme
si pro udělování putovního poháru nejlepší škole nestanovili další kritéria, jak stanovit pořadí,
staneme se jeho půlročním držitelem.
Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy.
Mgr. Karel Navrátil

