
MORASECKÉ PING 2007 
V sobotu dne 29. prosince se v 15.oo hodin v sále KD uskutečnil 2. ročník „Vánočního turnaje 

dvouher ve stolním tenise s názvem MORASECKÉ PING 2007.  Loňský 1. ročník nastavil výchozí 
laťku, podle které se dá letošní ročník srovnávat. Oproti loňsku kdy se do soutěží nahlásilo 20 
dospělých a 9 dětí byla letošní účast o celou jednu třetinu slabší. 14 mužů bylo rozděleno na dvě 
kategorie a to do a nad 40 let. Ze školní mládeže pak 3 děti soutěžili do a tři v kategorii nad 12 let. 
Jestliže vloni odehráli děti svoji soutěž v ústraní na pódiu, tak letos byly oba stoly pro větší přehled 
umístěny na sále. 

Kladem turnaje bylo, že letošní ročník měl opět vynikající úroveň, co se týče kvality hráčů i 
podaných výkonů. Pakliže se o loňském turnaji mohlo napsat, cituji: “při mnohých utkáních 
aplaudovali i diváci, kteří téměř zaplnili sál kulturního domu“, tak letošní kulisa byla o mnoho 
komornější a většina hostů se zdržovala v přísálí místní hospůdky u vychlazeného zlatavého moku. 
Vyvrcholením celého turnaje byl zápas o absolutního vítěze, v němž se střetli oba vítězové z kategorie 
mužů, Vladimír HEJLEK a Jan BLAHA pocházející z Morašic, nyní bytem ve Znojmě. Zvítězil prvně 
jmenovaný a odnesl si jako hlavní výhru sportovní tričko věnované firmou DOWERA, která byla 
jedním ze čtyř sponzorů. Hlavním sponzorem byla obec Morašice, dále sponzorovala Morašická 
hospůdka a občan Emil VEIS. Sponzoři, kterých bylo co do počtu stejně jak loni, byli letos zproštěni 
startovného a jejich rodinní příslušníci měli volný vstup do sálu, kde se turnaj hrál. Vstupné bylo 
dobrovolné a vyneslo částku 120,- Kč, které budou použity ve prospěch dětí. 

Celkové pořadí turnaje MORAŠICKÉ PING 2007 –školní mládež 

Kategorie do 12 let 

   1. v pořadí – Tomáš KRATOCHVÍL 

   2. v pořadí – Radim KŘEPELA 

   3. v pořadí – Jaroslav HEJLEK 

 

Kategorie nad 12 let 

   1. v pořadí – Michal PROCHÁZKA 

   2. v pořadí – Jindřich PROCHÁZKA 

   3. v pořadí – Martin PROCHÁZKA 

 

 

 

 

 



Celkové pořadí turnaje MORAŠICKÉ PING 2007 – muži 

Kategorie do 40 let 

   1. v pořadí – Vladimír HEJLEK 

   2. v pořadí – Karel VANČURA 

   3. v pořadí – Vojtěch KŘEPELA 

 

Kategorie nad 40 let 

   1. v pořadí – Jan BLAHA 

   2. v pořadí – Zdeněk WEIS 

   3. v pořadí – Jan HEJLEK 

 

         Turnaji se dá vytknout snad jediné. Opět nezačal v ohlášenou hodinu. Pro pořadatele byla proto 
nepochopitelná stížnost některých hráčů vznesená krátce před půl čtvrtou. Turnaj totiž začal s 
třičtvrtěhodinovým zpožděním, které však nebylo způsobeno pořadateli. Ti byli na místě již hodinu 
před začátkem, připraveni zapisovat na soupisku hráče, kteří se trousili až do čtvrt na čtyři. 

Na adresu hráčů je nutno vzkázat toto. Na turnaj podruhé přijďte nejméně půl hodiny před 
zahájením. Mají-li zápasy začít v 15.oo hodin jak bylo oznámeno, tak je třeba soupisky uzavřít půl 
hodiny před zahájením, neboť musí být ještě stanoven postupový klíč, rozlosování do jednotlivých 
skupin, hráči zapsání do jednotlivých tabulek a provedena spousta dalších organizačních opatření, 
které pořadatelům zabere právě tu půlhodinu. 


