Bratislava, 22.6.2011

Tlačová správa z Turnaju belasého motýľa, 18. júna 2011.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR zorganizovala 1. ročník celoslovenského
športového podujatia v hre boccia Turnaj belasého motýľa. Turnaj sa stal pokračovateľom
doterajšej histórie siedmych ročníkov považskobystrického Manín cupu, ktorý sa pre zdravotné
problémy tamojšieho predsedu klubu Stana Minárika nemohol uskutočniť. Turnaj bol zaradený do
najvyššej série pretekov organizovaných Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov a je
pokračovateľom siedmych úspešných ročníkov Manín cup, ktorý organizoval športový klub OMD
Manín Považská Bystrica.
Slovenská boccia začala písať novú históriu prvým turnajom, ktorý sa v Bratislave uskutočnil
v športovej hale.
Zásluhou programátora Karola Žitňanského bola na turnaji prvý krát použitá veľkoplošná
obrazovka, kde sa on-line uverejňoval priebeh z každého kurtu a ostatné aktuálne informácie z
turnaja.
Turnaja sa zúčastnilo 39 športovcov zo siedmych slovenských klubov. Odohralo sa 39
zápasov, kde v troch prípadoch rozhodovali tie-breaky. Prvé jacky boli vhodené tesne po 9tej hodine.
Turnaj slávnostne zahájil konateľ firmy Ares Ján Drobný.
Hralo sa v štyroch kategóriách, pavúkovým systémom. Hlavným rozhodcom turnaja bol Pavel
Král. Turnaj pod taktovkou hlavného rozhodcu Pavla Krála rozhodovali títo rozhodcovia: Martin Pagáč
(6 zápasov), Pavol Palček, Matej Kendera, Veronika Šramelová, Martina Kinčešová, Zuzana
Sedláková, Ľubomír Kondela, Róbert Úporský (všetci po 5 zápasoch), Pavol Palček (2 zápasy).
Kategória BC 1:
Zúčastnilo sa jej len 5 hráčov. Pri absencii stále zlepšujúceho sa Michala Macharu sa dalo
predpokladať, kto obsadí akú priečku. Jakub Nagy nenechal nič na náhodu a potvrdil svoje postavenie
na Slovensku. Videli sme tu aj najvyšší rozdiel vo výslednom skóre (Benčat – Čunderlík 24:0).
Semifinále:
Jakub Nagy – Peter Osvald 17 : 0 (4:0, 6:0, 4:0, 3:0)
Súboj mal jednoznačného favorita a jednoznačný výsledok.
Lukáš Baláži - Martin Benčat 4 : 2 (0:1 1:0, 3:0, 0:1)
Súboj dvoch rivalov o priečky za Nagyom bol dramatický. O všetkom rozhodla tretia smena.
Finále:
Jakub Nagy – Lukáš Baláži 7 : 3 (0:1, 0:2, 6:0, 1:0)
Štvornásobný bocciasta roka rozhodol o svojej novej víťaznej šnúre v tretej smene.
Je to jeho ôsme turnajové víťazstvo v slede!
o 3. miesto:
Martin Benčat - Peter Osvald 5 : 1 (0:1,1:0,2:0,2:0)
V súboji dvoch boccianistov prvá vyhratá smena Osvaldovi na bronz nestačila. Benčatovi toto
víťazstvo však dopomohlo aj k návratu na 3. miesto v rankingu.
Kategória BC 2:
V tejto kategórii chýbali tiež niektorí hráči, ktorí mohli tak trochu zamiešať výsledkovou listinou, hlavne
Tomáš Dančo. Najväčším prekvapením bolo vyradenie našej jednotky Tomáša Kráľa druhým

Tomášom Źigmundom (0:4). Svojej šance sa teda mohli chopiť ostatní, ktorí tak aj urobili.
Semifinále:
Róbert Mezík - Peter Minarech 6 : 2 (0:2, 2:0, 3:0, 0:1)
Peter Hudeček – Tomáš Žigmund 7 : 1 (0:1, 2:0, 1:0, 4:0)
Súboj dvoch bojovníkov na kurte vyšiel lepšie pre nášho reprezentanta.
Finále:
Peter Hudeček – Róbert Mezík 4 : 0 (1:0, 1:0, 1:0, 1:0)
Prekvapujúcim víťazom sa stal dubničan vo farbách ŠK Altius.
o 3. miesto:
Peter Minarech - Tomáš Žigmund 3 : 3 (0:2, 1:0, 2:0, 0:1)
Kategória BC 3:
„Rúristov“ bolo sedem. Zo špičky chýbali akurát Fábry a Zhuri. Šláger štvrťfinále vyznel pre Burianka,
keď zdolal tesne Škvarnovú. Naša rankingová jednotka Majka Smolková nebola po úraze ešte
v minuloročnej forme a tak sa o víťazstvo vo finále pobili tradiční rivali.
Semifinále:
Alena Hradňanská – Mária Smolková 7 : 0 (1:0, 2:0, 3:0, 1:0)
Adam Burianek - Monika Fridrichová 5 : 2 (2:0, 3:0, 0:1, 0:1)
Finále:
Alena Hradňanská – Adam Burianek 3 : 1 (1:0, 1:0, 0:1, 1:0)
V taktickom súboji slávila úspech dámska elegancia čerstvej bakalárky Alky, ktorá si tak vymenila v
rankingu postavenie s Adamom a je druhá!
o 3. miesto:
Monika Fridrichová - Mária Smolková 6 : 1 (0:1, 3:0, 2:0, 1:0)
Kategória BC 4:
Trinásti hráči tvorili kompletnú slovenskú špičku. Ich súboje potvrdili, že táto kategória má
najpočetnejšie zastúpenie kvalitných, vyrovnaných hráčov, schopných kohokoľvek poraziť. Opäť sa
o tom presvedčila naša jednotka Robo Ďurkovič, ktorého Anka Šebeňová knokautovala treťou smenou
(0:4). Natália Turčinová bola tiež blízko úspechu so Strehárskym, nebyť tretej smeny (0.4).
Semifinále:
Martin Strehársky – Anna Šebeňová 13 : 1 (6:0, 0:1, 2:0, 5:0)
Po hodoch býva bolenie brucha.
Martin Rybarčák – Martin Unčovský 4 : 3 (0:1, 0:2, 2:0, 2:0)
Dvaja boccianisti si v boji o finále nič nedarovali.
Finále:
Martin Strehársky – Martin Rybarčák 5 : 2 (1:0, 3:0, 0:2, 1:0)
Návrat formy jedného, potvrdená forma druhého. Tak by sa dalo charakterizovať finále BC4. Ešte po
tretej smene sa rysoval zvrat, zvlášť, keď Strehársky „daroval“ v štvrtej smene svoj jack Rybarčákovi,
ale scenár zo semifinále sa už nezopakoval.

o 3. miesto:
Martin Unčovský – Anna Šebeňová 5 : 5 (4:0, 1:0, 0:2, 0:3)
Už sa zdalo, že Unčovskému, tak ako v semifinále, aj v boji o bronz prehrá v závere zápasu. Tiebreak
však patril skúsenejšiemu boccistovi.
Ďakujeme sponzorom:
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Komunitná nadácia – Young for BA, Double P, Fit
plus, Zvolenské mliekárne – Senoble, Naše Mesto – Nadácia Pontis – Naše Mesto, Ares, Reha
Slovakia, LetMo, Otto Bock, Thuasne
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o bezproblémový priebeh celého turnaja.
Kontaktne osoby:
Jozef Blažek ( tajomník OMD v SR )
0907 262 293, 0911 268 688
blazek@omdvsr.sk
www.boccian.estranky.sk

