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18. 12. 2010 se v Karviné konal turnaj ve dvouhře mužů. Tohoto turnaje se účastnilo 27 hráčů ze
širokého okolí a myslím, že se tady sešlo to nejlepší, co mohlo. Od Krnova přes Opavu, Ostravu,
Orlovou, Bohumín, Karvinou až po hráče z Bystřice, Vendryně a Polského Těšína. Samá nám velmi

dobře známá jména hráčů, kteří mají za sebou nemalé úspěchy. Na pořádnou bitvu bylo zaděláno a
po úvodním losu se mohlo začít.

Startovní pole se nalosovalo do osmi základních skupin, ze kterých se po odehrání a konečného
pořadí hráči nasadili do pavouka a hrál se K. O. systém. Po redukci na první šestnáctku již začínalo

přituhovat a hra se znatelně zpomalila, jelikož sil ubývalo tak se více odpočívalo. Do osmifinále se
probojovali i naši dva zástupci. Janusz Kubala a Tomáš Přeček. Tomáš narazil na borce z Bohumína van Coppenolla který se nechtěl smíř

s tím že, by na tomto turnaji měl skončit a tak nakonec vyhrál 2:0na sety. To Janusz si vzal na plac rovnou vítěze letošního ročníku Ostrava
Open a několikanásobného mistra Opavy Martina Sýkoru. V prvním setu se mu nepovedlo pár míčů a Martin tak získal první sadu. V setu
druhém mu to Janek vrátil a tak se mohlo začít znovu. Ve třetím setu Martinovi odešla bota a muselo se přezouvat. Po nezbytné pauze se
Martinovi víc dařilo a tak nakonec vyhrál 2:1 na sety a mohl se vydat na další úmornou cestu k cíli.
Dále již bez Karvinských bojovníků se ve čtvrtfinále potkali borci z Bohumína, Orlové a Opavy. Jean Van Coppenoll se utkal s velmi

zkušeným Jirkou Kudrnou z Orlové a nedokázal již zopakovat předchozí výkon a tak nezbylo než čekat na soupeře o třetí příčku. Druhou
dvojici tvořil již zmíněný Martin Sýkora a jeho poslední dobou věčný protivník David Kolesár z Bohumína. Při tomto duelu Martinovi kvapem
ubývali síly a časté křeče do pravého předloktí dávali pocit že, bude rozhodnuto. Davidovi se ale bohužel nepodařilo tohoto stavu využít a
nakonec podlehl 0:2 na sety.
V boji o třetí příčku poté nastoupil proti svému kolegovi van Coppenollovi kde také nakonec odešel poražen. Zkrátka nebyl to jeho den.

To finále mohlo být velmi zajímavé kdyby…. Martin se snažil ruku trochu rozcvičit, ale nedařilo se. Naopak přidali se i křeče do nohy a tak p
osmi bodech bylo rozhodnuto. Martin musel, ač velmi nerad tuto bitvu vzdát. Přesto mu patří obdiv, že se rval až do samého konce… Snad
příští měsíc bude jinak… ale kdo ví. Tímto jste všichni zváni 29. ledna 2011 opět do haly "STaRS".
Na závěr chci poděkovat všem hráčům za účast a bezproblémový průběh turnaje a popřát všem příjemné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2011.
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