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Stolní tenisti A-čka dnes nastúpili na zápas v Čiernych Kľačanoch proti domácemu D-čku. V
Čiernych Kľačanoch má ping pong dlhú tradíciu a v obci je niekoľko kvalitných družstiev. D-čko
ale bolo podľa papierových predpokladov približne na našej úrovni. Nastúpili sme v klasickom
zložení Žikavský st., Žikavský ml., Ondrejka, Kusý. Po úvodných štvorhrách bol stav
nerozhodný 1:1, hoci druhú štvorhru sme prehrali len veľmi tesne 3 : 2. Celkový stav sa stále
prelieval z jednej strany na druhú, pred posledným kolom (4 zápasy do konca) bolo 7 : 7. Mne
sa dnes vôbec nedarilo, do stavu 7 : 7 vo dvojhre nebodoval ani Žikavský st. Body robili hlavne
Žikavský ml. a Kusý. Na záver takpovediac nečakane prehral vo vyrovnanom zápase Martin
Kusý a prehrávali sme 8 : 7. Vyzeralo to tak, že si na konto pripíšeme ďalšiu prehru, už štvrtú v
rade. Žikavský ml. svoj posledný zápas bez problémov zvládol, bolo 8 : 8.

Posledné dva zápasy hrali Žikavský st. proti vedúcemu domáceho tímu p. Mihálkovi a Ondrejka
proti papierovo najsilnejšiemu hráčovi súpera Švecovi. Žikavský st. v 5-setovom súboji hrdinsky
zvíťazil, čím zabezpečil deviaty bod pre Skýcov A, teda minimálne remízu. Domáci mohli ešte
zachrániť remízu v prípade posledného víťazstva, čo sa im ale nepodarilo a nad Švecom som aj
s dávkou šťastia zvíťazil 3 : 0. Z Čiernych Kľačian sa teda vraciame s prvým víťazstvom v tomto
ročníku v pomere 8 : 10. Na oslavu nás pán Š. Žikavský st. všetkých pozval na pizzu, za čo mu
srdečne ďakujeme, po športovom výkone padla vhod :) Skýcov B má tento víkend voľno. Na
budúci víkend odohrajú zápas s Mankovcami a Skýcov A doma privíta dlhoročného rivala z
Hosťoviec. Držte palce, ďalšie body sa veľmi zídu.
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