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V Prešovskom Freeball Snooker Clube sa v dňoch 10. - 11. 3. 2018 uskutočnil tretí turnaj zo
série Lineas Snooker Cup T3 2017/2018. Do turnaja sa prihlásilo 11 hráčov, ktorí boli rozdelení
do 3 základných skupín. Bojovalo sa o 2000 rankingových bodov do slovenského rebríčka a
zároveň o 5 postupových miest na Český pohár v Napájedlech.

Skupiny
Vstupenku do play-off si vybojovali prví dvaja hráči z každej skupiny a dvaja najlepší hráči z
tretích miest.
Zo skupiny A postúpil z prvého miesta Matúš Bučko a domáci junior Michal Frank.
Zo skupiny B postúpil František Dolgoš a Juraj Briškár.
Zo skupiny C postúpil domáci junior Martin Oriňák a spolu s ním Marián Kepšta.
V tabuľke hráčoch na tretích miestach postúpili do štvrťfinále domáci hráči Adrián Oriňák a
Marcel Rešovský.
V skupinovej fáze turnaja sme boli svedkami krásneho 51 bodového nábehu nášho juniora
Martina Oriňáka, ktorý bol nakoniec aj najvyšším nábehom turnaja. Je to už jeho druhý 50kový
nábeh v kariére.
Play-off
Vo svojich štvrťfinálových zápasoch postupne zvíťazili Matúš Bučko a Marián Kepšta. V zápase
dvoch domácich hráčov zvíťazil Marcel Rešovský nad Martinom Oriňákom v treťom frame, keď
potopil rozhodujúcu čiernu guľu. Do svojho druhého semifinále za sebou sa v tejto sérii
prebojoval opäť aj domáci
Michal Frank.
V oboch semifinále sa postavili proti sebe jeden domáci a jeden košický hráč. A v oboch
zvíťazili obaja hráči z Košíc. V prvom semifinále podľahol Marcel Rešovský tesne 2:3 Mariánovi
Kepštovi. V tom druhom náš Michal Frank tentokrát nestačil na Matúša Bučka a prehral 0:3.

Vo finále sa stretli dvaja košický hráči Marián Kepšta a Matúš Bučko. Vo vyrovnanom zápase
zvíťazil Matúš 3:2 a zapísal si tretie víťazstvo v sérii. Ďakujeme všetkým zúčastneným a veľa
šťastia na ďalších turnajoch.
Viac info o turnaji a kompletný výsledkový servis na:
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https://snooker.sk/kalendar/2017-18/cesky-pohar-kvalifikacia-po-lineas-3.html
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