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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mistrovství světa ve stolních hokejích 2008

Most (15.5.2008) –Ze severočeského Mostu právě odjelo dvanáct nových hokejových mistrů světa! Ano,
divíte se správně – Most není v Kanadě, kde se právě hokejový šampionát hraje. Od 8. do 11. května se
totiž na mosteckém zimním stadionu hrálo Mistrovství světa v billiard-hockeyi a stolně hokejovém víceboji.
Ve třech druzích a pěti typech stolního hokeje se tu utkalo na sto padesát hráčů z třinácti zemí.
Někteří hráči dokonce znali lední hokej, od nějž se všechny jeho stolní podoby odvozují, jen z televize. O
medaile totiž přijeli do Mostu bojovat například stolní hokejisté z Namibie, Nigérie nebo Vietnamu.
„Ve stolním hokeji se uplatňují jak hráči z klasických hokejových velmocí jako je třeba Česko, Rusko či
Švédsko, ale i ze zemí, pro něž je jakýkoliv hokej jen velmi mlhavý pojem,“ upozornil Jakub Hasil z
mosteckého Billiard-hockey clubu, šéf organizačního výboru mistrovství.
Stolně hokejový víceboj se v Mostě skládal z tradičního českého billiard–hockeye známého hlavně jako
šprtec, tedy stolní hokej s volně uloženými kameny, hranými do puku miniaturní hokejkou, dále z airhockeye, ke kterému jsou potřeba velké hrací stroje vytvářející rychlý hrací povrch ze vzduchového polštáře,
a samozřejmě i táhlových hokejů. Kromě švédské Stigy, která má vlastní systém vrcholných soutěží, se tu
stolní hokejisté utkali o mistrovské tituly v českém Chemoplastu a ruském Luči.
Většina titulů zůstala doma v Česku. To se může pochlubit třeba novým mistrem světa v billiard – hockeyi a
Chemoplastu nebo týmovým úspěchem ve víceboji. Skvělých výsledků dosáhlo Česko i v ženské a juniorské
kategorii. Podrobnosti najdete na webových stránkách MS www.multitable2008.com .
Turnaje ale neměly nouzi ani o velká překvapení. Dosud neotřesitelní Evropané, kteří soutěžím dlouhodobě
dominují, se museli sklonit před stolní hokejistkou z Namibie. Mezi juniory se mezi Čechy a Švédy,
usilujícími o prvenství, vklínil Ukrajinec.
„Pro mě bylo mistrovství neuvěřitelný svátek. U nás se hokej ani nic podobného nehraje. Se stolním hokejem
jsem se poprvé setkala až v Evropě. Okamžitě mě ale chytil. Umím si představit, že by se nějaký turnaj
uskutečnil i u nás. Lidi by to bavilo,“ řekla Magdalena Zauana z Namibie, stříbrná ze světového šampionátu v
táhlovém hokeji Luč. Stejného úspěchu dosáhla i celkovém hodnocení stolně hokejového víceboje.
Zklamání z neobhájených titulů v billiard-hockeyi neskrývali Švédové: „Šprtcem žiju. Tady mi ale nešlo skoro
nic. Nezbývá mi než těšit se za čtyři roky na odvetu,“ shodli se kapitán týmu Micke Eklund a jeho pravá ruka
Karel Mencl.
„Být mistrem světa je neuvěřitelně krásný pocit, zvlášť po vyhraném finále, které bylo extrémně defenzivní.
Ve velmi vyrovnaném startovním poli mi přálo hlavně štěstí. Titul si ale skvěle užívám,“ uvedl Martin Kučera,
novopečený mistr světa ve šprtci.
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC – mistři světa 2008
Muži – Martin Kučera, ČR
Ženy – Nikola Velebová, ČR
Junioři – Václav Tůma Jun., ČR
Družstva – Česká republika
AIR-HOCKEY – mistři Evropy 2008
Muži – Martin Kučera, ČR
Ženy – Nikola Velebová, ČR
Junioři – Max Faltynek, ČR
Družstva – Česká republika
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TÁHLOVÝ HOKEJ LUČ – mistři světa 2008
Muži – Sergej Grišin, Rusko
Ženy – Lucie Váňová, ČR
Junioři – Michal Le, ČR
Družstva – Rusko
TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST – mistři světa 2008
Muži – Václav Truhlář, ČR
Ženy – Nikola Velebová, ČR
Junioři – Jiří Ježek, ČR
Družstva – Rusko
MULTITABLE – mistrovství světa 2008 ve stolně-hokejovém víceboji
Muži – 1. Petr Honsa, 2. Martin Kučera, 3. Miloslav Mach (všichni ČR)
Ženy – 1. Nikola Velebová (ČR), 2. Magdalena Zauana (Namíbie), 3. Lucie Váňová (ČR)
Junioři – 1. Tomáš Fleišman (ČR), 2. Bohdan Mykhaylyshyn (Ukrajina), 3. Patrik Kristiansson (Švédsko)
Družstva – 1. Česká republika, 2. Švédsko, 3. Rusko
United Energy Czech Open 2008 – otevřené mistrovství ČR v billiard-hockeyi
1. Miloslav Mach, ČR
BAPW.CZ Czech Open 2008 – otevřené mistrovství ČR v air-hockeyi
1. German Vargin, Rusko
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