
V Hrádku sa konal VII. ročník stolnotenisového turnaja
Dňa 19.2.2011 sa konal v Hrádku už VII. ročník stolnotenisového turnaja mikroregiónu 
Beckov - Zelená voda - Bezovec. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev z obcí: Kálnica, Beckov, 
Kočovce, Stará Lehota, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Lúka nad Váhom, Modrovka a Modrová. 
Hralo sa v jednej skupine, kde si sily zmerali družstvá navzájom v dvoch dvojhrách. 
V prípade, že dvojhry skončili 1:1, hral sa rozhodujúci zápas vo štvorhre. I napriek tomu, že 
ide o turnaj amatérov, mužstvá z roka na rok posilňujú svoje tímy, čoho výsledkom je stále 
vyššia úroveň. Úvod turnaja naznačil, že o popredné umiestnenie bude bojovať Kálnica, ktorá 
hrá okresné majstrovstvá, Beckov, Lúka nad Váhom a domáci Hrádok, ktorého posilnil  Opet 
z Nového Mesta nad Váhom. Družstvo Beckova nastúpilo v zložení: Ján Dvoran, Dávid 
Porubčan, Ing.Ján Hodermarský a novým hráčom bol Marek Sedláček, ktorý nastúpil v dvoch 
zápasoch a nesklamal. Vedúcim delegácie bol starosta obce Karol Pavlovič a vedúcim 
mužstva Jaroslav Zbudila. 
Už úvodný zápas Hrádku s Kálnicou bol prekvapením. Domáce mužstvo vyhralo 2:1. Druhé 
prekvapenie prišlo v zápase Lúka nad Váhom – Hrádok 2:1 a do tretice posledný víťaz - 
mužstvo Beckova prehralo po veľmi vyrovnanom zápase s Kálnicou 2:1, keď prvý zápas 
vyhral Dvoran 2:0, Porubčan prehral v druhom 0:2 a rozhodovala štvorhra, v ktorej Dvoran 
s Hodermarským prehrali po veľmi vyrovnanom zápase 2:1. Bola to jediná prehra počas 
celého turnaja.   Pokiaľ chcela Lúka nad Váhom získať aspoň tretie miesto, musela 
v poslednom zápase zvíťaziť nad Kočovcami. Bol to posledný zápas celého turnaja a skončil 
šťastlivo v prospech Lúky 2:1. I napriek tomu, že Hrádok mal taktiež len dve prehry, rozhodol 
vzájomný zápas v prospech Lúky nad Váhom. Kálnica s Beckovom mali po 7 víťazstiev a 1 
prehru a aj v tomto prípade rozhodol vzájomný  zápas v prospech Kálnice.
Ceny pre všetky družstvá a poháre pre víťazov odovzdal novozvolený starosta obce Hrádok 
Rastislav Beňo v spolupráci so starostom Lúky nad Váhom Vladimírom Vöröšom.

Jaroslav Zbudila
Konečné poradie:

1. Kálnica 14 b
2. Beckov 14 b
3. Lúka n/V 12 b
4. Hrádok 12 b
5. Modrová   8 b
6. Kočovce   6 b
7. Modrovka   4 b
8. Hôrka n/V   2 b
9. Stará Lehota   0 b 

           


