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Žáci NTC Olomouc A, zleva: kapitán Zbořil, Vymazal, Jonáš, Horák, Štelzig  
a trenér Svoboda

•  SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ  •  SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ  •

Jak dopadly soutěže mladšího a staršího žactva?
Severomoravský tenisový svaz už třetím rokem organizuje, jako jediný 
v ČTS kromě soutěží závodního tenisu, také soutěž pro mladé, později 
začínající hráče, kteří ještě nemají takovou výkonnost, aby byli oporami 
svých klubů v oficiálních soutěžích ČTS. Proto nastupují v neoficiální 
soutěži řízené Severomoravským tenisovým svazem. Hráči v této neofi-
ciální soutěži nezískávají žádné body, ale mají podstatně větší příležitost 
k hraní, než by tomu bylo v družstvu závodního tenisu. Utkání se hrají na 
čtyři dvouhry a dvě čtyřhry, s tím, že se nerozlišuje postavení holky 
a kluci. Jedničkou v týmu může být holka, dvojkou kluk.Základní podmín-
kou je bodová hodnota hráče na CŽ ČTS, která je BH 1–4. Letos soutěž 
odehrálo celkem čtyřiadvacet družstev.

Okresní tenisový svaz Karviná organizuje, řídí a podporuje nejen mládežnic-
ký závodní tenis. Snaží se nezapomínat také na tenisty dříve narozené – vete-
rány, kterých si nesmírně váží. Každý rok soutěží družstva v kategoriích: Ženy 
35+, muži 35+, muži 45+, muži 55+ a muži 60+.
V kategorii žen 35+ je hracím dnem čtvrtek od 16.00 hodin. V této kategorii letos 
startovalo pět družstev. Zvítězilo družstvo Petřvald B, druhé místo obsadilo lepším 
skóre družstvo Depos Horní Suchá, třetí místo patří TK Petřvald A.
V mužských kategoriích je hracím dnem středa od 16.00 hodin. Hrají se dvě dvou-
hry a čtyřhra. V kategorii mužů 35+ startovalo letos deset družstev. Zvítězilo druž-
stvo TK Petřvald se stejným bodovým ziskem jako Slávia Orlová, rozhodlo lepší 
skóre. Třetí místo obsadil Depos Horní Suchá B, čtvrté skončilo družstvo Depos A .
Do kategorie muži 45+ se původně přihlásilo pět družstev, ale protože do kat. 55+ 
se přihlásila pouze dvě družstva, byly tyto kategorie po dohodě sloučeny. Zvítězilo 
družstvo TK Petřvald, o místě druhém rozhodovalo skóre, které mělo lepší Tennis 
Hill Havířov, před Sokolem Rychvald.
Kategorii mužů 60+, tedy opravdových tenisových veteránů – hrálo šest družstev. 
Zajímavostí je start družstva TTKF Cieszyn ze sousedního Polska. Toto družstvo 
nehrálo tuto soutěž poprvé, loni bylo v této kategorii nejúspěšnější. Letos obsadilo 
první místo družstvo Slavoje Český Těšín, druzí skončili přátelé z Polska a třetí 
místo obsadilo horším skóre družstvo Sokola Rychvald.
Slavnostní vyhodnocení soutěží dříve narozených proběhlo v příjemné sportovní 
atmosféře již tradičně v areálu TK Petřvald. Vítězná družstva obdržela Putovní 
poháry a družstva, která se umístila na symbolických stupních vítězů, si odnesla 
finanční odměnu. Pro všechny účastníky vyhodnocení bylo připraveno příjemné 
občerstvení a všichni se už těší na nový ročník soutěže 2019. OTS děkuje petř- 
valdským za ochotu a přístřeší.

Veteránské soutěže v okresu Karviná

„Přihlášená družstva byla rozdělena do 
skupin dle regionálního umístění,“ kon-
statoval řídící soutěže Josef Vlk. „Potěšil 
nás velký zájem o tuto soutěž a věříme, 
že se mnozí žáci pak následně uplatní 
v oficiálních soutěžích ČTS. V každém 
případě je to pro nejmladší tenisové 
nadšence prospěšná příležitost utkat 
se s těmi, kteří se ještě necítí na oficiální 
soutěže,“ dodává Josef Vlk.
Ve skupině A startovalo šest družstev, 
soutěž byla velmi vyrovnaná, první tři druž-
stva měla shodný počet bodů a o umístění 
rozhodovalo skóre vyhraných a prohra-
ných utkání v zápase. Vítězem se stalo 
družstvo Sokola Rychvald. Stejně vyrov-
naná byla i skupina B se sedmi startujícími 
týmy. Zvítězil tým TJ TO Nový Jičín se 
shodným počtem bodů jako dosáhlo druž-
stvo TENISU Vsetín, i zde rozhodovalo 
skóre. V pětičlenné skupině C zvítězilo 
družstvo SK LAMA Hradec nad Moravicí, 
které nemělo v ostatních družstvech kon-
kurenci. Olomouckou šestičlennou skupi-
nu D vyhrálo bez jediné porážky družstvo 
I. NTC Olomouc A. Letos se poprvé na 
přání některých klubů hrála stejná soutěž 
staršího žactva. V pětičlenné skupině 
nepoznalo hořkost porážky pouze druž-
stvo Slavoj Český Těšín.

Vyhlášení veteránů

Mladší žáci SK LAMA, zleva: Viktor Čech, Tereza Mainušová, Natálie Nováková, 
Sven Střílka

Mladší žáci Sokol Rychvald, zleva: Adam Cibien, Markéta Pagáčová, 
Matěj Szarowski, Vojta Přibylka, Matyáš Těplík

Starší žáci Slavoj Český Těšín, zleva: Amalie Szmekova, Hubert Banot, Pawel 
Wrobel, Filip Zasada, Michalina Ondrzejek


