
A podzimní část stolně tenisové sezóny začala. 

V mládežnických soutěžích jsme se 24.09.17 zúčastnili    2. bodovacího turnaje mladších a nejmladších 

žáků Libereckého kraje v Liberci.  Celkem  přijelo  51 dětí   z toho s našeho oddílu 10.  Přivezli jsme  i 

výborná umístění s medailemi. V nejmladších žákyních  byla  Barbora Prousková na  2. místě,   Tadeáš 

Nacházel na 4. místě.  V mladších žákyních  získala Romana Korpová  2. místo, Andrea Šillerová   třetí a   

4. místo patřilo Lence Němečkové.    

7.10. 2017 se u nás v tělocvičně ZŠ konal  3. bodovací turnaj nejmladších a mladších žáků .  Přijelo na 

něj  54 dětí z toho 12 našich.  I zde se podařilo našim dětem „ zabodovat“, medaile získali  za první 

místo B. Prousková, za čtvrté místo T. Nacházel. V mladších žákyních  byla první R. Korpová, druhá 

Natálie Petrusová, třetí A. Šillerová a  pátá L. Němečková. Tak že v této disciplíně silná nadvláda  dětí 

z Kamenického Šenova. Turnaj  byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje  programem 4.23 Sportovní 

akce. 

14.10. jsme absolvovali  3. KBT starších žáků a dorostu.  Celkem jich hrálo 44. Od nás přijelo 6 

mladých. Tři z nich byli z kategorie  mladších žáků.   4 postoupili ze skupin, to byl slušný výsledek, 

celkově dvanáctý   skončil Patrik Majcher, sedmnáctý  Pavel Nacházel a A. Šillerová s Adélou Klofcovou 

hrály finále  útěchy, skončily na 29 a 30. místě.  Mimořádně dobrého výsledku dosáhla   N. Petrusová , 

která získala bronz  za  třetí  místo v děvčatech. 

Krajských bod. turnajů strších žáků a dorostu se méně zúčastňují naši nejlepší v této kategorii  a to 

Petr Korp a Lukáš Jindrák, kteří patří oba do první desítky v kraji . Ti  jsou již zařazováni pravidelně do 

utkání  dospělých jak v soutěžích Okresního přeboru 1. třídy  , tak Krajského přeboru 1. třídy, kde 

pravidelně bodují. Petr Korp pak jezdí  běžně  na BT České republiky. 

14 a 15. 10 se u nás konalo dvoudenní soustředění vybraných mladších a nejmladších žáků 

Libereckého a Ústeckého kraje    pod názvem“ Hledáme budoucí olympioniky“. Pozváno bylo 16 dětí 

z toho z Kamenického Šenova tři a to  R. Korpová, B. Prousková a T. Nacházel.   

21 až 22. 10 se koná další BT České republiky a to v  Havířově a Ostravě kam je přihlášeno  5 naši 

mladých nadějí. 

 Pozvat Vás můžeme na 17.11. do  naší ZŠ , kde organizujeme KBT starších žáků a dorostu  a to od 

09,00 hod. Uvidíte tam to nejlepší z kraje vč. našich nejlepších. 

A také  se přijďte podívat na  další utkání našeho prvního týmu dospělých a to 24.11.  v podvečerních 

hodinách  přijedou Semily a 25.11 tu bude Nová Ves A. Čas upřesníme v místním rozhlase. To už je 

hodně dobrý stolní tenis. Stojí to za vidění.   

 Za oddíl stolního tenisu zdraví J. Klofec, P. Korp a A. Hanus.   


