
  

Velikonoční nohejbalový turnaj 
v restauraci 
Roubenka u 

Rybníka
(http://restaurace-

roubenka.cz/)

dne
19. 4. 2014

I. ročník



  

Seznam týmů:
Tým č. 1: ulice Frýdecka („C“ Milan)

Tým č. 2: ulice Okrajová I („C“ Vláďa)

Tým č. 3: ulice Okrajová II („C“ Petr)

Tým č. 4: ulice Ovocná („C“ Jakub)

Tým č. 5: ulice Ovocná (MIX)



  

Záznamová listina



  

Předpokládané pořadí:

1.Místo: Tým č. 1 (ulice Frýdecká)

2.Místo: Tým č. 3 (ulice Okrajová II)

3.Místo: Tým č. 2 (ulice Okrajová I)

4.Místo: Tým č. 4 (ulice Ovocná)

5.Místo: Tým č. 5 (ulice Ovocná - MIX)



  

Je však třeba brát v úvahu statistickou odchylku, 
kdy se nejlepší a nejhorší výsledek škrtá. 

1. Místo: Tým č. 1 (ulice Frýdecká)

2. Místo: Tým č. 3 (ulice Okrajová II)

3. Místo: Tým č. 2 (ulice Okrajová I)

4. Místo: Tým č. 4 (ulice Ovocná)

5. Místo: Tým č. 5 (ulice Ovocná - MIX)



  

Oficiální výsledky

1.Místo: Tým č. 3 (ulice Okrajová II)

2.Místo: Tým č. 2 (ulice Okrajová I)

3.Místo: Tým č. 4 (ulice Ovocná)

Při zavedení statistické odchylky máme oficiální 
výsledky turnaje, kdy nečekaně vyhrálo družstvo 
domácích „Okrajová II“. Na druhém místě opět 
nečekaně, druhý tým domácích „Okrajová I“  a 
krásné třetí místo obsadil tým ulice Ovocné.



  

Gratulace

Gratulujeme všem oceněným a těm, kterým to letos 
nevyšlo podle jejich představ (tým ulice Frýdecká a tým 
ulice Ovocná – Mix), přejeme, aby do příštího ročníku 

více potrénovali a v následujícím ročníku měli také 
malinko větší štěstí .

Je třeba správně zvolit strategii – všechny porazit není 
úplně nejlepší taktika .



  

Vyhodnocení turnaje

Oba prezidenti svých týmů, Pietro Vashnowsky (tým Okrajová) a Pietro 
Bodnarczik (tým Ovocná) si pochvalovali organizaci celého turnaje. Oba 
se shodli, že výsledky byly skutečně spravedlivé a dle očekávání 
organizačního výboru. Poraženým z ulice Frýdecká by chtěli popřát mnoho 
zdaru při přípravě na další, již II. ročník Velikonočního turnaje .



  

Představení zázemí turnaje:

BOX rozhodčích



  

Představení zázemí turnaje:

Press centrum



  

Představení zázemí turnaje:

Catering



  

Představení zázemí turnaje:

Sportovní ředitel



  

Představení zázemí turnaje:

Dopravu zajišťuje společnost Vavrečka & syn



  

Představení zázemí turnaje:

Delegát turnaje a pomocní rozhodčí



  

Představení zázemí turnaje:

Dopingový komisaři



  

Představení zázemí turnaje:

Tiskový mluvčí – „styk“ s médii 



  

Představení zázemí turnaje:

Medical zone 1



  

Představení zázemí turnaje:

Medical zone 2
Šéf lékařka medical zone názorně vysvětluje nejčastější zdravotní problémy 
hráčů nohejbalového turnaje. Jde o určitou formu mentální nevyrovnanosti v 
napjatých situacích turnaje přecházející až do depresivních stavů s příznaky 
třepotu rukou a výronu slin z dutiny ústní. Velmi nebezpečný stav .



  

Spokojení diváci



  

Závěrečná party zone

Členové týmu č. 1 – ulice Frýdecká. Bohužel už v tuto chvíli asi tušili jejich 
nelichotivé působení na turnaji, kdy díky speciálním pravidlům pořádající 

agentury nedosáhli na pódium . Snad příští rok .



  

Závěrečná party zone

Členové týmu č. 2 a 3 – ulice Okrajová I a II.

Diskuse nad správnosti zvolené taktiky obou týmů.



  

Závěrečná party zone



  

Speciální poděkování

Bezpečnostní agentuře „Mirek BOY“ za hladký průběh celého 
turnaje 



  

Sponzor turnaje

Velké poděkování patří sponzoru turnaje – občerstvení „Kekely 
Pub“ na Okrajové ulici. Děkujeme !!! 



  

Vyrobila společnost
LU2 & spol.

2014



  

KONEC


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26

