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Češi se v Evropě neztratili
Na zářijovém volejbalovém turnaji evropských statistiků v polské Spałe skončily
české týmy v kategorii A na druhém místě a v kategorii B na sedmém. Turnaje se zúčastnilo 250 sportovců z 15 zemí. Příští 24. ročník bude hostit Česká republika.
Nejen statistikami živ je statistik.
Občas je třeba věnovat čas i sportovním aktivitám. Mezi evropskými statistiky je sportem číslo jedna volejbal. V roce 1990 se
v nizozemském Voorburgu uskutečnil první ročník EVS – European Volleyball Tournament for
Statisticians. V následujících letech navštívil EVS mnoho evropských zemí a měst. Například Paříž, Stockholm, Lisabon, Tallinn,
ale také Hradec Králové. Letošní 23. ročník EVS hostilo Polsko,
sportovní centrum v městě Spała.

Rozhodla jediná
porážka
ČSÚ vyslal do boje dva týmy, po
jednom do kaž dé výkonnostní
kategorie. Tým B skončil na turnaji s bilancí pěti výher a jedné
prohry. Jediná porážka bohužel
znamenala vyřazení z bojů o první šestku. V rozhodujícím utkání
Češi porazili Polsko B a vybojo-

vali ve 24členné skupině 7. místo.
Českému „Áčku“ se mezi 8 týmy
své kategorie vedlo o poznání lépe. Snadno postoupilo ze skupiny, následně vyřadilo tým Ruska
a ve finále se utkalo s domácími
jedničkami. Polskému týmu se po
vyrovnaném boji podařilo získat
rozhodující třetí set a stal se šampiónem EVS 2012.
Češi předvedli na turnaji velmi sympatický výkon, díky kterému měli ve finále mnohem výraznější diváckou podporu než
domácí vítězové. Kromě druhého
a sedmého místa získala česká
výprava ještě jednu trofej: Lucie
Vinecká byla vyhlášena nejlepší
hráčkou turnaje. Příští rok chtějí
týmy ČSÚ svá umístění zlepšit.
Na EVS 2013 v Liberci jim k tomu bude jistě pomáhat mnoho
domácích fanoušků.

Tomáš Chrámecký
odbor vnější komunikace

Češi a Poláci se zdraví před finálovým utkáním.

Tým A: L. Vinecká, M. Otáhal, M. Sýkorová, O. Košata, F. Traxler.

Tým B: R. Mikula, G. Sedláková, T. Chrámecký, J. Kollert, E. Klemešová, P. Vančura,
J. Matějková, J. Šulc.
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