Sabat chystá Sabat.

Nebojte se, úvodní titulek neznamená hrozbu blížícího se sletu čarodějnic na Slánskou Horu
a ani nejde o snahu vytvořit absolutní rým alá Jára Cimrman. Vysvětlení je mnohem jednoduší.
To jen Slánský Amaterský BAdmintonový Tým pořádá svůj tradiční Slánský Amatérský

BAdmintonový Turnaj. První turnaj pod hlavičkou sportovně naučného spolku Obrona
Narodowa se uskutečnil v březnu 2009 v Kralupech nad Vltavou. V té době totiž ještě nebyla
možnost si ve Slaném badminton zahrát. To se změnilo před třemi lety, kdy se začalo hrát
v tělocvičně Víceúčelové sportovní haly alias zimáku a od té doby získal Sabat svou novou, originální
podobu a dočkal se svého letošního třetího ročníku. Proč je turnaj originální? Originální je tím, že
se hrají čtyřhry, kde nejsou stanoveny stálé páry. Po vygenerování zdokonaleným programem
Sabat-Vikinger verze 1.5 jsou vybráni vaši spoluhráči i protihráči, kteří se mění každým zápasem.
Nejsou žádné kategorie , nerozlišuje se mezi muži a ženami , mezi mladými či starými ani těmi co to
umí a námi ostatními. Vítězem se pak stává jednotlivec, který má nejlepší skóre vyhraných a
prohraných setů v celém turnaji. Ve skutečnosti jsou nakonec vítězi všichni zúčastnění, čehož
důkazem je jejich pravidelný návrat na Sabat.
Turnaj je určen pro všechny milovníky této hry, kteří jsou amatéry ,nejsou nikde registrováni a
mají chuť si přijít v sobotu 6. Dubna zahrát. V letošním roce je možné najít Sabat ve dvou
kalendářích amatérských badmintonových turnajů České republiky.
Pro úplné Sabatové novice i všechny ostatní zájemce je možnost přijít v neděli 24. a 31.
března na veřejný trénink a od 17 do 19 hodin si to zdarma zkusit.
Prezentace je v sobotu 6.dubna od 9,15 hod a vlastní turnaj začne v 9,30. Nutné je předem se
přihlásit do soboty 5.dubna buď telefonicky na čísle 607 208 345 nebo na adrese
xmartin.beranek@gmail.com , příchozím bez dřívější registrace bude umožněno si zahrát, jen
v případě lichého počtu přihlášených, ale to je bez záruky. Ceny a občerstvení zajištěno.
Dojo

