Do semifinále MR v 3B postupují čtyři naši hráči.
Napsal uživatel precula
Pondělí, 07 Únor 2011 21:53 - Aktualizováno Úterý, 15 Únor 2011 18:43

Na Mistrovství republiky v Trojbandu na velkém stole bylo přihlášeno 32 hráčů, kteří
odehráli současně ve dnech 4.2.-7.2. 2011 ve čtyřech osmičlenných skupinách svá utkání
každý s každým, aby následně ta úspěšnější polovina z nich (čtyři z každé skupiny) postoupila
do semifinálového kola, které se bude hrát stejným způsobem ve dvou hernách po osmi
účastnících. Z těchto dvou skupin postoupí deset hráčů do finálového turnaje, kde se rozhodne,
kdo bude mistrem v této disciplíně pro letošní rok.

Ze čtyř osmičlenných skupin postoupili do semifinálové šestnáctky čtyři naši hráči:

Lukáš Popeňažník
Jan Šlechta
Jiří Přeček
Stanislav Masár

GP

GP
GP

0,837

GP
0,757
0,756
0,690

Z jejich výkonů je dobré připomenout zejména duel ze skupiny C Lukáše Popeňažníka s
Ivo Gazdošem v herně BC Havířov, kde Lukáš zvítězil 2:1 na sety, když v třetím rozhodujícím
setu uštědřil I. Gazdošovi „kanára“, jelikož jej dohrál již ve čtvrtém náběhu.

Zajímavé jistě bylo také čekání na výsledek posledního zápasu ve skupině D v herně
BC Ekvita Kladno, kde hrál Jan Šlechta proti Janu Hudákovi o postup ze čtvrté pozice, kde již s
odehranými zápasy vyčkával náš pátý hráč
Antonín Líška ml.. Jan Šlechta vyhrál a
postoupil a tak Antonín Líška ml. se posunul se třemi výhrami na první nepostupující pozici.

Pro úplnost je potřeba dodat, že náš nejlepší hráč a mistr v této disciplíně Radovan
Hájek
se
letos pro časové vytížení na MR nepřihlásil, tak snad některý z našich postupujících dosáhne
na finálový turnaj a zastoupí jej v boji o titul.

Podrobné výsledky najdete na webu ČMBS:
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http://www.jvg.cz/billiard/index.php?page=tournaments&season=2010&lang=cs&
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