VYDRANY VÍŤAZMI SUPERLIGY MUŽOV
Superliga mužov má po piatich rokoch opäť slovenského víťaza. Znova sa ním stal
SK Vydrany, ktorý v medzinárodnej stolnotenisovej súťaži družstiev
stredoeurópskeho regiónu (Central European Superleague) nadviazal na svoje
prvenstvo z roku 2017. Úradujúci slovenský šampión triumfoval na finálovom turnaji,
ktorý sa za účasti šiestich najlepších z celkovo ôsmich mužských tímov uskutočnil v
utorok a stredu (19. - 20. 4. 2022) v Národnom stolnotenisovom centre v BratislaveKrasňanoch.
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Vydranci boli vďaka prvenstvu v základnej A-skupine nasadení priamo do semifinále,
v ktorom sa stretli s výberom Slovenska do 23 rokov a zdolali ho jednoznačne 5:1,
keď súper získal jediný boj vďaka výhre bez boja. Vo finále potom čelili Česku "23",
nad ktorým zvíťazili tiež presvedčivo 5:2, keď stopercentnou bilanciou sa nielen v
súboji o celkový triumf, ale aj na na turnaji prezentoval Samuel Novota. Podiel na
zisku trofeje mali aj Zoltán Lelkeš a Peter Šereda. Pre Vydrany to bola celkovo štvrtá
finálová účasť po troch za sebou v rokoch 2016 - 2018.
Úspešné vystúpenie slovenských zástupcov zvýraznili aj ďalšie dva tímy, ktoré na
úvod turnaja prešli cez 1. kolo play-off a potom na záver proti sebe bojovali o
bronzovú pozíciu. Tú si vo vyrovnanom meraní síl o 3. priečku zabezpečili hráči SR
"23" víťazstvom 5:4 na TJ Geológ Rožňava. Jeho hlavným strojcom bol trojbodový
Adam Brat.
Superliga žien pozná svoje víťazky od 5. apríla, keď si v Havířove vybojoval celkový
triumf český klub TT Moravský Krumlov. Finálový turnaj bol bez slovenských tímov,
ktoré nepostúpili zo základných skupín.

Výsledky play-off stolnotenisovej superligy mužov 2021/2022 v NSTC v
Bratislave (19. - 20. 4.)
___________________________________________________________________
utorok 19. 4.:
1. kolo (o postup do semifinále):
Slovensko "23" - Rakúsko "23" 5:1
Body: Klajber a Pach po 2, A. Brat - Trink
Maďarsko "23" - TJ Geológ Rožňava (SR) 2:5
Body: Kishegyi, Högye - Péter 3, Zavadskij 2
streda 20. 4.:
semifinále:
SK Vydrany (SR) - Slovensko "23" 5:1
Body: Lelkeš a Novota po 2, P. Šereda - Doubek
Česko "23" - TJ Geológ Rožňava (SR) 5:3
Body: Valenta a Blinka po 2, Košťál - Péter 2, Zavadskij

finále:
SK Vydrany (SR) - Česko "23" 5:2
Body: Novota 3, Lelkeš a P. Šereda - Valenta, Košťál

o 3. miesto:
Slovensko "23" - TJ Geológ Rožňava (SR) 5:4
Body: A. Brat 3, Klajber, Doubek - Péter 2, Zavadskij 2
Úspešný veľkonočný víkend má za sebou dvojica slovenských zástupcov v novej
európskej pohárovej súťaži klubov. TJ Geológ Rožňava i Stolnotenisové centrum
ŠKST Bratislava obsadili na turnajoch Europe Trophy postupové priečky a vybojovali
si účasť na júnovom Grand Final.

V Bratislave, 21.04.2022, Ľuboš Bogdányi

