XXX. ročník TOP 12 – regiónu Turiec
Dňa 22.3.2015 sa odohralo v telocvični gymnázia J. Lettricha vyvrcholenie celej stolnotenisovej súťažnej
sezóny 2014/2015 V. a VI. ligy regiónu Turiec – jubilejný XXX. ročník turnaja TOP 12 najlepších hráčov
sezóny. Tento ročník mal to najlepšie obsadenie, pretože na turnaji sa nezúčastnil len jeden hráč
z najlepšej TOP dvanástky podľa umiestnenia v celej sezóne. Bol to boj nastupujúcej generácie mladých
hráčov so skúsenými hráčmi, ktorý podľa očakávania a aj podľa celosezónnej výkonnosti najlepšie
zvládol hráč MSTK Martin Dominik Maruniak (r. 2000), ktorý vyhral všetky zápasy a zaslúžene sa zapíše
do povedomia ako najmladší víťaz turnaja TOP 12 v regióne Turiec za 30 rokov. Svoj najťažší zápas,
s víťazným koncom, odohral s Jánom Bieleschom z Lokomotívy Vrútky, ktorý pre seba vybojoval až
v piatom sete v pomere 15:13. Týmto víťazstvom odsunul Jána Bielescha na celkové druhé miesto
v celom turnaji. Tretie miesto si vybojoval štvornásobný víťaz tohto turnaja Ján Šulan z domáceho
oddielu Medokýš Martin. Veľmi dobrý výkon podal aj najstarší účastník turnaja Milan Láni (r. 1950)
z MSTK Martin ako aj najmladší účastník, reprezentant SR v kategórií mladší žiaci, Martin Ďanovský
(r. 2002) z Lokomotívy Vrútky, ktorí pri rovnakom počte víťazných zápasov obsadili 7. miesto, resp.
5. miesto. Všetky zápasy boli veľmi vyrovnané a nebiť svalového zranenia Jána Beťáka z Kláštora pod
Znievom určite by sa celkové poradie ešte viac premiešalo, pretože z turnaja musel odstúpiť po dvoch
vyhratých úvodných zápasoch. Sme radi, že sa do popredia tlačí mladá nastupujúca generácia a veríme,
že aj v ďalšom ročníku sa nám ukážu aj ďalší mladí hráči, ktorí budú zviditeľňovať región Turca nielen
v okresných, ale aj v krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Poďakovanie patrí aj
organizátorom z ObSTZ Martin, mestu Martin za finančnú podporu ObSTZ Martin ako aj ďalším
sponzorom, vďaka ktorým si každý súťažiaci okrem diplomu za umiestnenie odniesol aj vecné ceny.
Celkové poradie:
1. Dominik Maruniak, 2. Ján Bielesch, 3. Ján Šulan, 4. Anton Ančic, 5. Marin Ďanovský, 6. Július
Reguli, 7. Milan Láni, 8. Peter Babušík, 9. R´bert Hrozienčík, 10. Ján Beťák, 11. Marián Janoštín,
12. Ján Ruttkay.

