
Veteráni zahájili sezónu  

 

Podkrkonošské Hostinné přivítalo jako první ze sedmi měst  v  letošní sezóně veterány stolního 

tenisu z České a Slovenské republiky. Mezi 186ti účastníky byli i zástupci Libereckého kraje. 

V ženách obsadila S. Matoušková  krásné druhé místo. Nejstarší kategorii mužů vyhrál 

liberecký O. Mikula a čtvrtý v pořadí skončil K. Pácal z K. Šenova. V kategorii 70 - 75 byli 

úspěšní F. Just na prvním místě a M. Regner, který vyhrál malé finále. 

Kategorie 65 - 70 byla nejvíce zastoupena hráči našeho kraje. Což se promítlo i na velmi těžkém 

vylosování. A na to bohužel doplatil jak L. Krsek, tak především M. Cinibulk. Vždyť skupina 

- M. Svědík, M. Cinibulk, J. Svan (v minulosti medailista  z několika ME a MS) a L. Krsek, to 

je opravdu „skupina smrti“. Vítězství v malém finále bylo pro M. Cinibulka asi malou útěchou. 

Vítězem se stal P. Polák ze Zlína. 

 

R. Bílek, hráč SKST Cvikov a především J. Bělovský ze Semil, patřili v loňském roce   mezi 

nejlepší ve své věkové kategorii. Proto se i tentokrát  čekalo, že  budou na stupních vítězů. V 

kategorii 60 - 65 nejezdí tolik hráčů jako ve starších,  ale není tam ani jeden špatný hráč. Takže 

bohužel  tentokrát  to ani R. Bílkovi ani J. Bělovskému  prostě nevyšlo. 

Nejmladší kategorie 40 - 50 a 50 - 60 let, to jsou borci, kteří ještě nastupují i v ligových 

družstvech. A umístění mezi nejlepšími je vždy velký úspěch. A tím se může pochlubit  Vl. 

Jelínek z Turnova, který skončil v semifinále. 

Druhá VC dříve narozených se  bude konat  28. 3. 2020 v Tišnově u Brna. Další následuje v 

dubnu VC Havířova a v květnu přivítá veterány Praha. 

Ještě jednou zveme VŠECHNY hráče a hráčky starší 40ti let na turnaje pořádané ČMSV. 

 

Sportu zdar a pinčesu zvlášť přeje František Just veterán z Lokomotivy Česká Lípa. 

 


