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V prešovskom hoteli Lineas vyvrcholila počas uplynulého víkendu snookrová séria ročníka
2015/16 organizovaná Freeball Snooker Clubom. Do turnaja sa prihlásilo trinásť hráčov, ktorí
boli podľa postavenia v slovenskom rankingu nasadení do štyroch základných skupín. V sobotu
boli na programe skupinové a kvôli nižšiemu počtu zúčastnených aj štvrťfinálové zápasy, do
ktorých postupovali prví dvaja hráči z každej skupiny.
Skupiny
ÂÂ
Skupinu A ovládol domáci Pavol Křemen po dvoch víťazstvách 2:0. V boji o druhé postupové
miesto si poradil mladý
Michal Frank s Jurajom
Briškárom
2:1 keď musel otáčať zápas po prehratom prvom frejme. Skupine B dominoval najvyššie
nasadený hráč na turnaji a dvojka slovenského rebríčka košičan
Matúš Bučko
, ktorý sa dostal do štvrťfinále so stratou jedného frejmu proti
Marcelovi Rešovskému
.
Marcel Rešovský
si poradil v súboji o druhú priečku v skupine s
Tiborom Kiššimonom
hladko 2:0. Najmladší hráč na turnaji jedenásť ročný
Martin Oriňák
sa stal víťazom skupiny C, v ktorej po dvoch jasných výhrach 2:0 zdolal
Maroša Šeminského
aj
Tomáša Ratkovskéh
o. Súboj
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Šeminského
a
Ratkovského
o postup ďalej zvládol lepšie druhý menovaný po výsledku 2:0. V jedinej štvorčlennej skupine D
sa miestenku do štvrťfinále podarilo vybojovať s troma víťazstvami stále zlepšujúcemu sa
Milošovi Popovičovi
z Košíc a domácemu čerstvému 40-tnikovi
Aďovi Oriňákovi
, ktorý zvládol nervydrasajúce súboje s
Mirom Hrubčom
aj
Lukášom Basalom
a postúpil ďalej.
Play-off
Štvrťfinálové dvojice určilo nasadenie podľa výsledkov zo skupín a až vo dvoch prípadoch sme
boli svedkami zápasového repete. Všetky štyri štvrťfinálové zápasy sa skončili hladkými
víťazstvami papierových favoritov. Pavol Křemen si poradil s Aďom Oriňákom, Matúš Bučko
v odvete s
Marcelom Rešovským
,
Miloš Popovič
zdolal
Michala Franka
a
Martin Oriňák
v druhom vzájomnom zápase na turnaji
Tomáša Ratkovského
. V tomto zápase sme boli svedkami aj famózneho half-century brejku v podaní mladej
prešovskej nádeje
Martina Oriňáka
, ktorý zahraním presnej 50-tky zlepšil svoje doterajšie maximum a jeho nábeh sa stal aj
najvyšším na turnaji. Semifinále hrané v nedeľu od druhej hodiny popoludní proti sebe postavilo
súboj dvoch najvyššie nasadených na turnaji
Matúša Bučka
a
Pavla Křemena
a zápas snookrových nádejí
Miloša Popoviča
a
Martina Oriňáka
. V prvom zápase sa zrodil jednoznačný výsledok, v ktorom
Pavol Křemen
nestačil hernou kvalitou na výborne hrajúceho
Matúša Bučka
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a podľahol mu 0:3. Druhé semifinále vyšlo lepšie ďalšiemu košičanovi
Milošovi Popovičovi
, ktorý veľmi dobrou hrou porazil
Martina Oriňáka
v pomere 3:1.
Vyvrcholenie prešovskej snookrovej série teda prinieslo čisto košické finále. Favoritom bol Matú
š Bučko
a očakávalo sa, že nad hlavu zdvihne opäť pohár za víťazstvo. Finále hrané na best of 7 však
začal lepšie
Miloš Popovič
a pekným potápaním sa dostal do vedenia 1:0.
Milošova
sústredená hra pokračovala aj na začiatku druhého frejmu, nábehom 21 sa dostal do vedenia,
no
Matúš
v závere kontroval a podarilo sa mu frejm ukradnúť. Od tejto chvíle začal na stole dominovať a
vačšími skúsenosťami z finálových zápasov potvrdil úlohu favorita. Sériou pekných nábehov
(36, 35, 23, 22) dokázal otočiť zápas a stal sa po tretíkrát v tejto sezóne víťazom prešovského
turnaja.
Matúš Bučko
sa stal aj celkovým víťazom série Lineas Snooker Cup 2015/16 so ziskom 364 bodov pred
druhým
Pavlom Křemenom
(244) a tretím
Martinom Oriňákom
(230). Srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie snookrové podujatia. Tým úplne
posledným tohtosezónnym bude počas víkendu 18. - 19. júna tradičný pozvánkový turnaj
Masters pre najlepších šesťnásť hráčov série Lineas.ÂÂ

Viac info o turnaji a kompletný výsledkový servis na stránkachÂÂ snooker.sk ÂÂ
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