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V Prešovskom Freeball Snooker Clube sa v dňoch 8. ̶ 9. 10. 2016 začala nová séria Lineas
Snooker Cupu T1 2016/2017. Do turnaja sa prihlásilo 15 hráčov, ktorí boli rozdelení do 4
základných skupín. Základné skupiny sa odohrali v spolupráci so Snooker Clubom Košice.
Účasť domácich, košických a bratislavských hráčov z top 16 Slovenského rebríčka sľubovala
zaujímavé zápasy v boji o víťazné trofeje a 3500 rankingových bodov.
Skupiny
Vstupenku do play-off si vybojovali prví dvaja z každej skupiny. Skupinu A ovládol najvyššie
nasadený Matúš Bučko, ktorý po prvom prehratom frame s prešovským juniorom Michalom
Frankom
,
už všetky nasledujúce vyhral. Spolu s ním postúpil z druhého miesta
Vlado Tencer
. V skupine B domáci
Marcel Rešovský
nestačil na
Petra Košča
ani na
Jozefa Richtera
, s ktorými prehral zhodne 1:2 a do play-off tak postúpili obidvaja menovaní hráči z Bratislavy.
So stratou jedného framu vyhral skupinu C náš domáci junior
Martin Oriňák
a spolu s ním postúpil aj ďalší junior
Miloš Popovič
. V najvyrovnanejšej skupine D sa vďaka strate jedného framu s najnižšie postaveným hráčom
rebríčka ušiel „Čierny Peter“
Marošovi Šeminskému
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. Aj vďaka vyššiemu nábehu postúpil z prvého miesta domáci
Miroslav Hrubčo
a s ním postúpil aj
Peter Varga
.
Play-off
Vzľadom na nižší počet zúčastnených hráčov sa švrťfinálové zápasy odohrali ešte v sobotu
večer. V odvete zo skupín sa prekvapenie nekonalo a do semifinále postúpil Matúš Bučko. V
dvoch zápasoch sa rozhodovalo vo štvrtých framoch na poslednej čiernej guli a tak po výhrach
3:1 postúpili
Miloš Popovič
a
Peter Varga
keď porazili
Miroslava Hrubča
a
Petra Košča
. V poslednom štvrťfinále zvíťazil najmladší hráč
Martin Oriňák
keď porazil najstaršieho, ale duchom tiež juniora
Jozefa Richtera
tesne 3:2. V prvom semifinále si
Matúš Bučko
jasne poradil s
Milošom Popovičom
3:0, keď zahral aj najvyšší nábeh turnaja, ktorý sa zastavil na hodnote 48. V druhom si náš
Martin Oriňák
poradil s
Petrom Vargom
keď zvíťazil 3:1. Boli to vyrovnané framy, o výhre sa rozhodovalo až v koncovkách. Na našu
radosť sa do finále dostal
Martin Oriňák
, ktorý vyzval najvyššie nasadeného
Matúša Bučka
. Finále prinieslo výborný zápas plný zvratov. Prvý frame uchmatol pre seba
Maťko
, keď zahral nábeh 23.
Matúš
však naklonil zápas vo svoj prospech aj vďaka nábehom 20, 38 a 34. Vyhrával 3:1 a vyzeralo,
že po nasledujúcom frame bude zápasu koniec. Ale
Maťko
zahral nábeh 21 a znížil na rozdiel jedného framu. Tiež zvíťazil aj v šiestom frame a vyrovnal
stav na 3:3. A tak o zápase rozhodoval až posledný frame. Za stavu 27 ku 25 v prospech
Matúša
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bol pri stole
Maťko
, ktorý však vyklepal poslednú červenú guľu a tá sa mu stala osudnou.
Matúš
zabral a okrem čiernej dohral nábehom 25 všetky zvyšné gule na stole. V úplnom závere tak
strhol víťazstvo 4:3 na svoju stranu. Aj napriek prehre môže byť
Maťko
z druhým miestom veľmi spokojný, keďže jeho hru ocenil aj víťaz
Matúš
. Ďakujeme všetkým zúčastneným a veľa šťastia na ďalších turnajoch. Viac info o turnaji a
kompletný výsledkový servis na stránkach snooker.sk

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