Sebastian Hołówko już po raz trzeci najlepszy w "Piątkowcu". Mariusz Frącek ponownie w finale.
Wpisany przez Janusz Stawarz
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Siódma eliminacja oznacza, że jesteśmy prawie na półmetku rywalizacji o punkty do Masters.
W tej odsłonie, bez przyjezdnych gości (nie licząc stałych bywalców z Dębicy i Leżajska),
ustawiła się pełna drabinka na 16 osób. Losowanie przyniosło pary, z których oglądaliśmy kilka
niespodzianek już w pierwszej rundzie. Do jednej z nich należał mecz pomiędzy Łukaszem
Pasternakiem a Jackiem Bieszczadem, aktualnie czwartym zawodnikiem rankingu.

Przegrywając ten mecz wynikiem 0:3 z ostatnio dobrze grającym Łukaszem, wylądował na
lewej stronie, gdzie też nie poradził sobie z szefem klubu Januszem Stawarzem dlatego też
musiał pożegnać się z turniejem. Ten dzień "leżał" też Adamowi Cebulakowi, który pokonując
kolejno Romana Gałuszkę – niespodziankę ostatniej eliminacji, oraz kolegę z ligi Huberta
Barana zajął wysokie 5 miejsce. Dobry występ zanotował także Arkadiusz Nawojski,
wygrywając cztery mecze z rzędu. Jego "szturm" na lewej stronie drabinki, pozwolił cieszyć się
trzecim miejscem w turnieju. Półfinały to mecze Arka z Sebastianem Hołówko, gdzie
najwyraźniej zabrakło sił młodszemu zawodnikowi z okolic Rzeszowa i mecz zakończył się
pozytywnie dla Sebastiana 3:0. Kolejny półfinał to Mariusz Frącek vs Jacek Pańczak, ten
pierwszy nie przegrał meczu tak samo w szóstej eliminacji, koniec końców ograł Jacka 3:1.
Chwilę później przegrał jednak najważniejszy mecz wieczoru, robiąc kilka błędów w finale pod
koniec partii drugiej i trzeciej. Sebastian dostając "białą z ręki" kończy układ w kilka sekund i
tym sposobem wraca na czoło rankingu wygrywając mecz z Mariuszem 3:0. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i dziękujemy za obecność, oraz tym samym zapraszamy na VIII
eliminację, w najbliższy wtorek 20.11.18 r.

Na koniec krótka informacja dla sympatyków bilarda, osób zainteresowanych i kibiców. Na czas
oczekiwania do kolejnej eliminacji, już w ten weekend będzie można oglądać zmagania
zawodników, którzy zakwalifikowali się z ramienia naszego klubu do finałowego turnieju
Mistrzostw Polski Amatorów w Łodzi, który odbędzie się 16-18.11. Relacja oraz wyniki na żywo
na stronie: https://tvsports.pl/live

Zapraszamy do kibicowania oraz do zobaczenia przy stołach!
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