14. turnaj - 15.9.2013
Šerkovický pétanque září 2013 - vydařené nedělní odpoledne.
V neděli 15.9.2013 se uskutečnil otevřený turnaj dvojic pro děti i dospělé v pétanque
„Šerkovické koulení – Loučení s prázdninami“ v příjemném prostředí sportovního areálku
v Šerkovicích.
I přes sobotní nepříznivé deštivé počasí se pořadatelům podařilo připravit kvalitní hrací plochy
(boulodromy).
Nedělní odpolední počasí dovolilo odehrát plánovaná kompletní 4 kola turnaje, celkem 76 zápasů.
Výkonům a hernímu zaujetí zkušených i nově příchozích přihlížel i hojný počet diváků. Po celý turnaj
bylo k dispozici zázemí vč. občerstvení.
Turnaje se zúčastnilo 38 soutěžících dvojic (24 párů dospělých a 14 párů dětí) ze Šerkovic, Tišnova,
Kuřimi, Brna, Zastávky...
Ve čtyřkolovém petanquovém klání 1.místo v kategorii dětí získala bez porážky dvojice Květoš Tesař Tomáš Doušek ze Šerkovic.
V kategorii dospělých prošly turnajem bez jediné porážky pouze první dvě dvojice: Jitka Olbortová s
Martinou Veselou a dvojice manželů Funkových.

Konečné celkové výsledky dospělých:
1. Jitka Olbortová - Martina Veselá (Brno, Kuřim)
2. Jana a Tomáš Funkovi (Zastávka)
3. Miroslav Bayer - František Stocke (Slavkov, Brno)
4. Alena a Jan Mikelovi (Brno)
5. Dana a Marko Buterinovi (Tišnov)
6. Klára a Táňa Kubíčkovy (Šerkovice)
Kategorie dětí – konečné pořadí:
1. Květoš Tesař - Tomáš Doušek (Šerkovice)
2. Ivo Holub - Jáchym Navrátil (Tišnov)
3. Jan Olbort - Tom Kubíček (Brno, Šerkovice)
4. Josef Pacula - Patrik Štrubl (Brno)
5. Lukáš a Tomáš Olbortovi

(Brno)

6. Katka Bahenská - Monika Vlachová (Šerkovice)
Turnaj proběhl v pohodové atmosféře a je příležitostí k přátelskému setkávání příznivců této hry nejen
z blízkého okolí.
Medaile se symboly pétanque a věcné ceny pro všechny soutěžící věnovala Obec Šerkovice a další
sponzoři akce (Stavby Tesař s.r.o., MONTENERGO BRNO, Dana Zacpalová- smíšené zboží,
STYLESPORT s.r.o. – Renata Zámečníková, NEJEZ-STAVITEL, MONTENERGO BRNO, Vinárna a
bar Jungmanka, Josef Strnad –výroba bramborových lupínků, WALTER CZ s.r.o.).
Již čtrnáctý turnaj pořádaný v Šerkovicích od roku 2007 se vydařil.
Zájemci o tuto zajímavou hru se v Šerkovicích setkají příští rok v již tradičních termínech - v červnu
a září.
Pokud podzimní počasí dovolí uskuteční se v Šerkovicích 19.10.2013 turnaj O moravský uzlík.
Více o veškerém petanquovém dění v Tišnově a Šerkovicích: www.repete-tisnov.webnode.cz.

za pořadatele Miroslav Randuch

