IMET PSA OPEN 2016
V termíne od 14. - 18. 12. 2016 spoločnosť SPORTS Production zorganizovala už tradičný
predvianočný profesionálny turnaj IMET PSA OPEN 2016.
Boje začali 14.12. kvalifikáciou, kde sa predstavila aj kompletná slovenská špička – celkom
11 Slovákov (okrem Mirka Cellera, ktorý sa odhlásil z osobných dôvodov).
Najnapínavejší zápas kvalifikácie odohrali Tomáš Tóth s Matejom Hrnčířikom, kde sa
zrodilo jedno z prvých prekvapení v podobe víťazstva 3:2 v prospech Mateja.
Z kvalifikácie do hlavnej súťaže sa prebojovalo až 6 Slovákov:







Marek Manik
Matej Hrnčířik
Šimon Maťas
Dávid Kubiček
Peter Hrúzik
Dušan Lorinčík

Aj keď chlapci odovzdali zo seba všetko, čo vedeli, cez prvé kolo sa prebojoval len Marek
Manik. Podarilo sa mu po výbornom výkone zdolať Jana Rybu (CZE) 3:1.
V 1. kole sa zrodilo niekoľko prekvapivých výsledkov.
Prehra Dana Mekbiba (CZE), 5. nasadeného a jedného z ašpirantov na celkové víťazstvo, s
nenasadením ešte len 18-ročným Mohammadom Alssarajom a tiež víťazstvo 19-ročného
Farkasza Balasza (HUN) nad 7. nasadením rakúšanom Jakobom Dirnbergerom.
Udelenie divokej karty práve mladému maďarovi sa ukázalo ako dobrý ťah od organizátora.
Tento sa za prejavenú dôveru odvďačil a prebojoval sa až do finále a na svojej ceste
postupne porazil až troch nasadených hráčov:
už spomenutého Rakušana Dirnbergera (nasadená 7.)
minuločného víťaza Chrisa Fullera (ENG) (nasadená 2.)
minuloročného finalistu Bernarta Jaumeho (ESP) (nasadená 3)
Podobným spôsobom si cestu do finále vybojoval najmladší hráč hlavnej súťaže Mohammad
Alssaraj. Ten postupne porazil Dana Mekbiba (CZE) (nasadená 5), Marka Fullera (ENG)
(nasadená 4) a v najlepšom zápase celého turnaja nasadenú jednotku a 77. hráča sveta Piedra
Schweertmana (NED).
Finálový zápas dvoch najmladších hráčov podujatia (hneď po Šimonovi Maťasovi)
nepriniesol očakávanú drámu a tuhý súboj, nakoľko Balasz Farkasz sa v semifinálovom
stretnutí zranil a nebol schopný podať optimálny výkon a podľahol Jordánskemu mladíkovi
0:3 na sety.
Výsledky a zoznam účastníkov v prílohe.
Odporúčame pozrieť video - https://www.youtube.com/watch?v=-Mi0SNZN3q4
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