Majstrovstvá okresu v stolnom tenise jednotlivcov
V nedeľu 26.1.2020 sa v telocvični ZŠ a MŠ Ľubeľa uskutočnili Majstrovstvá okresu
Liptovský Mikuláš v stolnom tenise jednotlivcov, ktoré z poverenia Okresného
stolnotenisového zväzu usporiadal domáci Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa. Záujem
hráčov z jednotlivých klubov a oddielov nášho okresu o turnaj bol nadštandardný
a zodpovedal jeho významu. Na podujatí sa zúčastnilo 46 hráčov z dvanástich klubov nášho
okresu – Dúbrava, Iľanovo, Liptovský Ján, ŠK-ST Liptovský Mikuláš, VITALIT Liptovský
Hrádok, Ľubeľa, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Podtúreň, Smrečany-Žiar, Východná
a Závažná Poruba. Turnaj otvoril predseda domáceho klubu Dušan Hrnčiar. Hráčom sa potom
prihovoril aj starosta obce Ľubeľa Erik Gemzický, ktorý poprial hráčom najmä veľa
športových úspechov. A pretože víťaz môže byť len jeden, vyjadril aj želanie, aby si všetci
aktéri turnaja odniesli domov dobrý pocit zo svojich športových výkonov.
Potom už začala samotná športová časť. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – dvojhra a štvorhra
mužov. V dvojhre sa najprv hralo skupinovým systémom, kde z každej skupiny postúpili
dvaja najlepší do vyraďovacej fázy. V tej sa už pokračovalo KO systémom. Hoci sa na turnaji
stretli hráči s rôznou výkonnosťou od 3.ligy až po tú najnižšiu súťaž, o prekvapenia
a zaváhania favoritov nebola núdza. Do finále sa však napokon dostali dvaja najvyššie
nasadení hráč, zhodou okolností kluboví spoluhráči z VITALIT-u Liptovský Hrádok. V ňom
si lepšie počínal a jeho víťazom sa stal Filip Kollárik, ktorý tak získal titul Majster okresu za
rok 2020. Na druhom mieste sa umiestnil porazený finalista Milan Jurkovič mladší. O tretie
miesto bojovali porazení semifinalisti Miroslav Volaj z Východnej a Dušan Hrnčiar z Ľubele.
Z tohto súboja vyšiel lepšie M.Volaj, ktorý tak obsadil tretie miesto a nepopulárne štvrté
miesto zostalo D.Hrnčiarovi.
Vo štvorhre sa hralo systémom na dve prehry a tu bolo zaujímavých výsledkov a prekvapení
ešte viac. Napriek tomu však aj túto časť najlepšie zvládla najvyššie nasadená dvojica
z VITALIT-u Liptovský Hrádok Filip Kollárik/Milan Jurkovič, ktorí ako jediní prešli
turnajom bez prehry. Na druhom mieste skončili na radosť domácich organizátorov Dušan
Hrnčiar/Branislav Oravec z Ľubele a na treťom mieste sa umiestnila dvojica Ján
Toman/Miroslav Moravčík z Východnej.
Na záver turnaja boli vyhlásené výsledky jednotlivých kategórií a všetci medailisti boli
ocenení pohármi, ktoré im budú pripomínať ich tohtoročný úspech. Aj napriek nadštandardne
vysokej účasti hráčov prebehol turnaj plynule a bez najmenších komplikácií, za čo patrí
pochvala a poďakovanie všetkým organizátorom z domáceho stolnotenisového klubu, ako aj
členom VV OSTZ Liptovský Mikuláš, ktorí sa na priebehu turnaja podieľali.

