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Na záver roka stolnotenisový klub opäť zorganizoval turnaj pre všetkých záujemcov a
sympatizantov tohto športu.

24 hráčov odohralo na 2 stoloch v budove KD počas 8 hodín takmer 80 zápasov. Počet
zjedených chlebíčkov a vypitých litrov tekutín nie je známy. K samotnému priebehu :

Rozdelenie hráčov sme urobili nasledovne : 8 aktívnych stolných tenistov z obce hralo v dvoch
4-členných skupinách, po ktorých nasledoval „pavúk“. Po viacerých dramatických a veľakrát aj
prekvapivých výsledkoch sa z celkového tretieho miesta tešil Radovan Krigovský. Vo
vyrovnanom finále na seba narazili Martin Kusý a Vladimír Ondrejka ml.. Po 5-setovej bitke a
úniku z hrobárovej lopaty (8:10 v piatom sete, teda jedna loptička od prehry)sa z víťazstva tešil
Vladimír Ondrejka ml., na druhom mieste skončil Martin Kusý.

„Zvyšok sveta“ (16 hráčov) sa rozdelil do dvoch veľkých 8-členných skupín, kde systémom
„každý s každým“ bolo zabezpečené to, aby si naozaj každý do sýtosti zahral (minimálne 7
zápasov). Podľa umiestnenia v skupinách sa vytvorili 3 výkonnostné kategórie (A, B, C).
Výsledky z jednotlivých kategórií:

A: 1. Milan Krigovský st., 2. Ján Pauček, 3. Pavol Žikavský

B: 1. Roman Drienovský, 2. Dušan Jenis, 3. Marián Bernát

C: 1. Michaela Bernátová, 2. Juraj Kusý, 3. Ľubomír Kusý
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Verím, že turnaj sa nielen hráčom, ale aj divákom páčil a sobotňajšie popoludnie sme si
spoločne užili pri športe, ktorého napätie a dramatickosť nie je možné bez samotného aktívneho
hrania plnohodnotne vnímať. Ďakujeme za podporu od Mariána Bernáta, od starostu obce ako
aj viacerých členov stolnotenisového klubu, bez ktorých by turnaj nebolo možné zorganizovať.

Galéria

2/2

