BALÁŠ CUP - II. ročník
Skoro na den přesně se po roce, v sobotu 20. 9. 2014, uskutečnilo na víceúčelovém
hřišti za základní školou ve Švábenicích rozhodující utkání o vítěze druhého ročníku
„Baláš cupu“ v tenise smíšených družstev, mezi obcemi mikroregionu Ivanovická
brána.
Letošního ročníku se zúčastnila jen čtyři družstva, a to: Ivanovice na Hané,
Švábenice, Hoštice-Heroltice a Prusy-Boškůvky. Proto bylo rozhodnuto, že letošní
systém nebude vyřazovací jako v loňském roce, ale že si všechna družstva zahrají
proti sobě systémem každý s každým.
Naši tenisté dle losu v prvním utkání narazili na družstvo Prus a Boškůvek a na jejich
hřišti je porazili 3:2. Ve druhém zápase pak do Ivanovic na Hané přijelo
družstvo Hoštic a Heroltic, a ani zde naši borci nezaváhali a snadno zvítězili 4:1.
A vzhledem k tomu, že i družstvu ze Švábenic se dařilo podobně, bylo jasné, že
letošní „finále“ bude opět mezi Ivanovicemi a Švábenicemi. Tentokrát se ovšem hrálo
na horké půdě ve Švábenicích. Počasí bylo optimálně tenisové, kurt perfektně
připraven, občerstvení pro tenisové borce zajištěno, domácí fanoušci naladěni na
vítězství ….jenže naši kluci byli proti, a nechat tak krásný putovní pohár ve
Švábenicích se jim nechtělo. Po úvodních dvouhrách byl stav nerozhodný 1:1, zde
se nelze nezmínit o neskutečném zvratu v utkání, kdy Ondra Hanzlík otočil zápas za
stavu 1:5 v prvním setu na konečných 7:6 a 6:1 a zajistil tak velmi důležitý první bod
pro Ivanovice. Ve čtyřhře se nám příliš nedařilo, ačkoliv Petr Hejtmánek i Pavel
Lasovský dělali co mohli; naštěstí Ondra i ve své druhé dvouhře dokázal svého
soupeře porazit a srovnat stav na 2:2 a závěrečný bod přidal v posledním zápase
Radim Kroupa, když zvítězil hladce 6:1 a 6:3.
A pohár byl zase náš. Takže „hoši děkujem“.
Děkujeme samozřejmě všem tenistům za reprezentaci svých obcí, divákům za účast
a těšíme se na další ročník.
Vlastislav Drobílek, místostarosta města

