Ve Studénce se v sobotu 11. října 2014 konal I. okresní bodovací turnaj mládeže, který byl zcela jiný
než ty předchozí. Zúčastnilo se ho totiž 8 borců z našeho oddílu, což je zřejmě rekordní počet za
několik posledních let.
A bylo neuvěřitelné, jak všichni zvládli toto své první účinkování na turnaji. Jednalo se o Matěje Žilu,
Šimona Kolka, Páju Hendrycha a Jirku Lva. Všichni nováčci hráli velice statečně a odhodlaně a jejich
výkony jsou velkým příslibem do budoucna. Všichni nováčci hned vyhráli i své první turnajové zápasy,
což by měla být dobrá motivace do dalšího tréninku.
A co naši“ ostřílení borci“ . Daniel Hendrych v I.divizi prokázal vyrovnané výkony, postoupil ze skupiny
bez ztráty setu, v pavouku postupoval rovněž suverenně až do semifinále, kde se střetl
s novojičínským Martinem Vinckem a tomu podlehl 1:3. V krásném zápase pak porazil o 3. místo
Šindlera z Frenštátu. Jarda, Kuba,Vojta a k našemu překvapení i Matěj byli přiřazeni do druhé divize.
Matěj, na to že hrál svůj první turnaj, podal solidní výkon a zápasy prohrával ne kvůli špatným
úderům, ale spíše pro to, že nemá turnajové zkušenosti. Jardovi nevyšly první zápasy, nepostoupil do
té lepší skupiny, ale od poloviny turnaje neprohrál ani jeden zápas a suverénně vyhrál „útěchu“. Kuba
se těsně neprobil do semifinále ( prohrál s Janečkou) a skončil na 5.-8. místě. Vojta pak následně
porazil přemožitele Kuby a postoupil do finále, kde těsně prohrál 2:3 se Šťastkou. Ale i tak je druhé
místo výborné umístění.
V třetí divizi nás reprezentoval Jirka a dva naši nejmladší: Šimon a Pája. Jirka suverénně divizi vyhrál a
získal medaili a Šimon s Pájou byli snad největší překvapení. Nebáli se svých mnohdy o dvě hlavy
větších soupeřů a získávali cenné turnajové zkušenosti. Podrobné výsledky viz níže.
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