MiČR na asfaltu 2015
Asfaltové dráhy sportovního oddílu SK Včelná opět hostily českou metanou.
Velikost plochy, kvalita drah, připravenost a zkušenost provádějících včelenských oddílů je z pohledu
Českého svazu metané ideálním místem pro konání soutěží tohoto významu a tak se z konání asfaltových
mistrovských soutěží stala na Včelné tradice. Na jedné straně zavazuje udržovat sportoviště
v co nejlepším stavu, na druhé straně má místní komunita hráčů velmi dobré podmínky pro trénink.
Na drahách se koná i řada jiných, přátelských turnajů s mezinárodní účastí, a tak Včelná stále udržuje
pozici bašty metané v ČR. Pouze připomenu velký mezinárodní turnaj, který pořádá oddíl metané při SK
Včelná u příležitosti sportovního dne začátkem srpna.
Ale k letošnímu mistrovství ČR. Soutěž družstev po prvním kole z června 2015 vedlo družstvo MC
Včelná. Druhé kolo na počátku září, se podařilo odehrát také solidně a tak postoupilo do závěrečných
play-off o medaile. Semifinále svedlo dohromady Slavoj Stožice a MC Včelná a druhý duel CM Křišťál
Lenora a SKM Strojař Přerov. Momentálně nejtěžší možný soupeř pro MC byl velkým soustem, nicméně
se podařilo udržet emoce pod kontrolou, výkon družstva šel ještě trochu nahoru a nakonec se podařilo
soupeře udolat a MC postoupilo do finále MiČR, kde čekal další těžký soupeř, vítěz druhého semifinále,
CM Křišťál Lenora, družstvo se stabilní výkoností a podobných stylem hry. Finálový zápas brilantně
rozehraný, jenže … jak se přibližoval konec a vidina mistrovského titulu, výkon začal vadnout a
koncovka se změnila v napínavé drama, ale ….přece jen se šťastným a vítězným koncem pro včelenské
barvy. MC Včelná vyhrál poprvé v 26. leté historii asfaltový titul mistrů ČR.
To ale ještě nebylo poslední slovo místních metanářů. V neděli pokračovalo mistrovství soutěžemi
jednotlivců na cíl. Závěr MiČR byl ve finálovém kole korunován výbornými výkony mužů - Pavla
Klimeše a Stanislava Pražáka, kteří uhráli stříbrnou a bronzovou medaili, takže další cenné kovy pro
včelenskou metanou.
Za oblastní svaz metané Zdeněk Meluš
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Družstvo MC Včelná – zleva: Zdeněk Meluš, František Dobiáš, Roman Dobiáš, dole Vladislav Klíma a Radim Tesař
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Jednotlivci: zleva Pavel Klimeš, Roman Kuděj a Stanislav Pražák
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