Top Slovakia Dart Cup
Brezno 7. – 8.2.2020
Víkend je za nami a minulosťou je aj ďalší Slovenský pohár v elektronických šípkach, TOP SLOVAKIA
DART CUP v Brezne. Znie to neuveriteľne, ale po viac ako 20-tich rokoch sme sa so šípkami vrátili do Mestskej
športovej haly v Brezne. Je to totiž už 21 rokov ( písal sa rok 1999 ), čo sa v tejto športovej hale konali 2. Majstrovstvá
Slovenska v elektronických šípkach. Medzitým hala prešla rozsiahlou rekonštrukciou a vynovené prostredie nám
poskytlo veľmi príjemné podmienky na hru a tak sme mohli stráviť . Trošku boli výhrady na adresu poskytovateľa

občerstvenia pre niektoré neprimerané ceny. No dôležité bolo, že naše obľúbené pivko
bolo v dostatočnom
množstve po celý turnaj k dispozícii. Takže chlapci až sa Vám zdá niektorý z ponúkaných drinkov pridrahý, tak si

uhaste smäd pivkom
pekných turnajov.

Verím, že sa postupne malé nedostatky vychytajú a v tejto hale zažijeme ešte veľa

Opäť sme mali možnosť sa presvedčiť, že šípky nie sú iba o 501-tke, či o naháňaní priemerov na
jedno kolo. Šípky sú veľmi zaujímavá a zábavná hra, ktorá poskytuje relax, napätie v zápasoch ale aj adrenalín pri
tipovaní. Novinkou, ktorú sme pre šípkarov, ale nielen pre nich, pripravili v spolupráci so stávkovou spoločnosťou
FORTUNA, je možnosť zatipovať si na víťaza nášho hlavného turnaja. Tentoraz spoločnosť FORTUNA skutočne
pripravila lákavé kurzy. Veď na hlavých favoritov turnaja boli kurzy cez „2“. Na víťazstvo aktuálneho majstra
Slovenska bol dokonca vypísaný kurz „4“. To doslova lákalo si skutočne zatipovať. Prognózy našich expertov sa
naplnili. Najväčší favoriti sa nakoniec stretli vo finále. Možno Vám niektorým nakoniec tipy nevyšli. No tipovanie ku
športu patrí a verím, že si aj elektronické šípky nájdu postupne svoje stabilné miesto v ponuke stávkovej kancelárie
FORTUNA . Mne osobne tip nevyšiel. Veril som Ľubovi Pivarčovi. Ešte v piatok to mal dobre rozbehnuté, veď vyhral
OPEN CRICKET. No v sobotu to vyzeralo, že je myšlienkami už na Táľoch na lyžovačke a nie TOPKE . Nevadí, možno
to vyjde nabudúce.

PIATOK : OPEN CRICKET – DVOJICE MIX
Ako obvykle sme program TOPKY začali OPEN turnajmi v CRICKETE a MIEŠANÝCH PÁROCH. V Crickete sa
predstavilo 39 hráčov. Pri neúčasti viacerých favoritov bol jednoznačnou jednotkou Ľuboš Pivarč. Svoju úlohu splnil
do bodky. Turnaj s prehľadom vyhral. Vo finále si poradil s Jozefom Lipianskym, asi „naj“ prekvapením piatkového

programu turnaja. Jožo sa totiž na „bedni“ víťazov v piatok ocitol ešte raz, keď spolu s Dominikou Pupalovou vyhrali
turnaj miešaných dvojíc. Na záver už len doplním, že na treťom mieste v Crickete sa umiestnil Vladimír Salva.
V turnaji miešaných dvojíc bola v piatok trochu núdza o ženy, ktoré by vytvorili dvojicu s mužmi. Účasť na
tomto turnaji trochu zaostal za očakávaním. Tak trochu sme s tým aj počítali. Keď organizujeme turnaj v strede
Slovenska, väčšina sa zúčastní iba hlavnej súťaže v sobotu. Je to trochu škoda. No turnajov je veľa a chápeme, že
medzi šípkarmi veľa „profesionálnych hráčov“, ktorí by si nemuseli hradiť náklady na turnaj sami, nenájdeme.
To všetko ale neznižujem výborný výsledok, ktorí dosiahli Jožo Lipiansky s Dominikou Pupalovou, keď turnaj
miešaných dvojíc vyhrali. Vo finále sa stretli s Martinom Krajkovičom a Evou Bradnanskou. Tejto dvojici nakoniec
patrilo druhé miesto v súťaži. Tretí skončili Lívia Tipánová spoločne s Miroslavom Juhászom.

OPEN CRICKET
1. Ľuboš Pivarč
2. Jozef Lipiansky
3. Vladimír Salva
4. Peter Pocklan
5. Filip Kobela
6. Ján Hronček

MIEŠANÉ DVOJICE
1. Dominika Pupalová & Jozef Lipiansky
2. Eva Bradnanská & Martin Krajkovič
3. Lívia Tipánová & Miroslav Juhász
4. Zuzana Dudičová & Tomáš Miženko
5. Ľubica Ľuptáková & Vladimír Ľupták
6. Kvetoslava Munkácsiová & Miro Šiplák

SOBOTA : HLAVNÁ SÚŤAŽ 501 DO
Piatkové Warm Up turnaje šli bokom a v sobotu už išlo o body do Slovenského pohára naostro. Traja hráči
prvej päťky poradia na turnaj neprišli a tak sa otvorila cesta za úspechom ďalším hráčom. Turnaj sa v podstate vyvíjal
pre väčšinu podľa papierových predpokladov. Snáď iba aktuálny majster Slovenska Ľubo Pivarč trochu „zakopol“
hneď na úvod turnaja a ísť od začiatku po B-čku je tak trochu lotéria. Chybu sa mu nepodarilo napraviť a na jedného
z hlavných favoritov jeho 25. miesto je trochu sklamaním. Ďalší z favoritov však spĺňali predpoklady. Gabriel Váraljay
a Peter Jakubis sa prebojovali až do samotného finále. To nakoniec lepšie zvládol Gabriel Váraljay a finálový zápas
vyhral 3 : 0 . Petrovi Jakubisovi tak zostalo druhé miesto v turnaji, ale aj to stačilo na to, aby sa v priebežnom poradí
Slovenského pohára posunul na samotné čelo rebríčka. Tretie miesto obsadil Ivan FIĽO. Pomerne slušne sa darilo aj
Milanovi Štefaňákovi, ktorý sa dostal na 4. miesto v turnaji . Príjemným prekvapením turnaja bolo 5. miesto nášho
juniora Romana Pavloviča. V tak mladom veku už zbiera body a naháňa strach medzi mužmi. Z turnaja si takto
odniesol aj „vreckové“ vo výške 70 Eur a aj sponzorské pivko
, čo ocenil hlavne jeho otec a vedúci klubu
z Prievidze. Držíme palce, mladý Roman je veľkým prísľubom do budúcna.

SOBOTA : ŽENY 501 DO
Medzi ženami už dlhšiu dobu dominujú naše dve reprezentantky Martina Sulovská s Luciou Jankovskou.
V tesnom závese za nimi sa drží Katarína Nagyová. Pri neprítomnosti Dominiky Kopkášovej sa tak obvykle prvé tri
miesta delia práve medzi tieto naše hráčky. Inak tomu nebolo ani v Brezne. Víťazstvo patrí Martine Sulovskej. Druhá
skončila Lucia Jankovská a tretia Katarína Nagyová. Aj v priebežnom poradí slovenského rebríčka je poradie rovnaké.
Tieto tri hráčky sa postupne už trochu odpútali od ostatných súperiek. Podľa výsledkov posledných turnajov sa nám
v podstate formuje veľmi podobná zostava žien pre nastávajúce majstrovstvá Európy.

JUNIORI 501 MO
V juniorskej kategórii je situácia obdobná, ako u žien. Už dlhšiu dobu sa vyprofilovala dvojica – trojica
mladíkov, ktorí si väčšinou rozdelia popredné turnajové umiestnenie. Podľa predpokladov turnaj vyhral Roman
Pavlovič, keď vo finále zdolal svojho najväčšieho súpera Sebastiána Valného. Tretí skončil takisto podľa
predpokladov Michal Chovanec. Rovnaké je aj priebežné poradie slovenského pohára juniorov.

DVOJICE 501 DO
Záver programu turnaja patril ako obvykle dvojiciam. Priebeh turnaja bol bohužiaľ trochu narušený
mimoriadnou schôdzou klubov, no nakoniec sa nám turnaj podarilo v neskorých večerných hodinách dohrať.
Spomínaná schôdza však poznamenala výkon v samotnom turnaji. Nedá sa nič robiť. Pokiaľ sme týmto nejakým
spôsobom znepríjemnili situáciu, je nám to ľúto. Do budúcna sa určite budeme snažiť vyhnúť sa takejto časovej
kolízii. V turnaji sa darilo osvedčeným dvojiciam. Víťazmi sa stali Ľuboš Pivarč s Martinom Krajkovičom, ktorí vo
finále zdolali dvojicu Peter Jakubis – Jozef Sekereš. Tretie miesto patrí dvojici Roman Pavlovič ml. – Ladislav Trnka.

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov
3. – 5. 4. 2020 Penzion Teniscentrum , Tatranská Lomnica
Program majstrovstiev zverejníme už v najbližších dňoch.
Ubytovanie priamo v penzióne si môžete objednať mailom na
sipky@sipky.sk

Tešíme sa na Vašu účasť

