Předminulou sobotu 17.5. se v Domažlicích uskutečnil první kvalifikační turnaj Stříbrného
superpoháru a to pro oblast Jihozápad. Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, po odhlášení
Hawks Žinkovy se turnaje zúčastnilo 6 týmů, domácí Wolfs Domažlice měli ve skupině SC Merklín a
Sokol Hluboká 1 a druhou skupinu tvořily týmy Sharks Spálené Poříčí, Sokol Hluboká 2 a Žraloci
Ledenice. Velmi mladý domácí tým s věkovým průměrem pod 8 let se na úvod střetl s podobně
mladými hráči SC Merklín. Hrálo se za chladného počasí a tak úvodní směna posloužila k potřebnému
rozehřátí a vzájemnému oťukání a ani jeden tým nebodoval. Od druhé směny se domácímu týmu,
který zahájil zápas v útoku, začalo dařit na pálce a nadělil soupeři 5 bodů. Poněkud zaskočený Merklín
nedokázal reagovat podobně dobrým výkonem v útoku a v celém utkání neskóroval. Domácí naopak
přidali ve třetí směně 4 body, ve čtvrté směně pak další 3 a tak vzhledem k časovému tlaku a skóre
12:0 pro Wolfs už SC Merklín k dohrávce nenastoupil.
První týmy ze skupin postupovaly do semifinále přímo, týmy na druhých a třetích místech se o účast
v semifinále ještě musely poprat. Vzhledem k rozlosování skupin tak bylo jasné, že už prvním
zápasem si Wolfs pro čtvrtfinálový souboj zajistily nejlehčího soupeře ze skupiny B. Po pauze
vyplněné soutěžemi Masters totiž na Wolfs čekalo utkání o první místo ve skupině s papírově
jednoznačně silnější Hlubokou 1. V soutěži Masters po sečtení výsledků skončily vlčata sice na
posledním místě, ale přesto si za předvedené výkony zaslouží pochvalu, když jednotlivé disciplíny
speciálně netrénovali, např. souhru vnitřního pole si zkusili během 5 min. posledního tréninku před
turnajem, jen pro zapamatování pořadí příhozů a … povedlo se.
V druhém a zároveň posledním zápase základní skupiny začínali Wolfs v poli s velmi mladou
zahajovací sestavou, když nastoupili i ročníky 07 a 08. Přesto proti týmu Hluboké 1 podali kvalitní
bojovný výkon, v první směně dokázali získat 2 body, ve třetí směně pak přidali další 3 a podařilo se
jim i zastavit útok Hluboké před ziskem pátého bodu 3 auty. Konečný výsledek 5:14 tak rozhodně
nebyl zklamáním, lepší výsledek proti Hluboké 1 ve Stříbrném superpoháru nikdo ze zúčastněných
týmů neuhrál. Po krátké pauze následovalo nejdůležitější utkání dne – čtvrtfinále proti třetímu týmu
skupiny B, kde Hluboká 2 prohrála s nulou na svém kontě oba své zápasy se žraloky, s Sharks Spálené
Poříčí 0:10, Žraloci Ledenice dokázali dát jen o bod méně.
Čtvrtfinálové utkání dětem ukázalo jak se dá jednoznačné utkání v závěru zápasu téměř ztratit.
V první dvou směnách se Wolfs dařilo v obraně, ve druhé směně byli i silní na pálce a výsledkem bylo
jasné vedení 7:0. Ve třetí směně ale přišli kiksy v obraně, neuposlechnutí pokynů trenérů a výsledkem
přehazované domácího týmu bylo 5 bodů pro Hlubokou 2. Naštěstí vlčata předvedla dobrý výkon na
pálce, získala další 4 body a do závěrečné směny šli s již jasným postupem mezi nejlepší čtyři díky
stavu 11:5. Hluboká 2 potvrdila své zlepšení na pálce, domažličtí předvedli další chyby v poli a zápas
nakonec skončil jen těsným výsledkem 11:10, když domácí možnost dohrávky nevyužili.
Semifinálové utkání se Žraloky Ledenice začali Wolfs na pálce, proti silnému soupeři se podařilo hned
v první směně bodovat, bohužel jak se ukázalo v dalším průběhu zápasu, byl to bod jediný. Žraloci
výbornou hrou v poli nedovolili přidat v dalších čtyřech směnách žádný další doběh, většina útoků
domácích končila autem na první metě. Hra Wolfs v poli se postupně lepšila, od druhé směny už děti
dokázaly dělat auty, ale přesto skončilo semifinále jasným vítězstvím Žraloků v poměru 13:1.
Prohra v semifinále poslala vlčata do malého finále, souboje o 3.místo, s Poříčskými Sharks. Ti
neponechali nic náhodě a už zřetelně unavený mladý domácí tým, který hrál čtvrté těžké utkání za
sebou, přejeli jednoznačně 17:1, čestný úspěch zaznamenali Wolfs až ve čtvrté směně, kdy se jim

také poprvé v tomto utkání podařilo zastavit útok soupeře 3 auty. Konečné čtvrté místo je pro
domácí tým nečekaným ale rozhodně zaslouženým úspěchem. Po celý turnaj předváděly děti velmi
dobrou hru na pálce a dokud měly dost sil a dokázaly se koncentrovat a poslouchat pokyny trenérů
tak i slušnou hru v poli. Získaly tak další cenné zkušenosti, které zúročily hned další víkend na Hluboké
v utkáních Českého baseballového poháru U8. Ale o tom už v dalším článku.

