
Všetky tituly pre hráčov TTC Interspead. 
 
     Prvý januárový víkend tohto roka sa v stolnotenisovej hale TTC Interspead Nové 
Zámky konalo majstrovstvo okresu v stolnom tenise mužov pre rok 2015.  
V A kategórii ( hráči 1,2,3,4 ligy ) o titul bojovalo 21 stolných tenistov, z toho jedna 
žena a v B kategórii ( 5,6,7 liga )  54 hráčov. Títo všetci reprezentovali 13 
stolnotenisových oddielov v okrese. Súťaž  v kategórii  žien sa nekonala pre neúčasť 
hráčok, preto jediná účastníčka hrala v súťaži mužov- v A kategórii.  
     Výsledky v kategórii A – dvojhry : Majstrom okresu sa stal Marcel Filaga z TTC 
Interspead NZ, ktorý vo finále vyhral nad svojim oddielovým spoluhráčom Štefanom 
Ozorákom ml.  Zápas mal dramatický priebeh. Do vedenia 2:0 išiel Štefan Ozorák, 
nakoniec po 9-tich mačboloch podľahol svojmu súperovi 2:3. Bronzové medaily 
získali ich ďalší oddieloví spoluhráči Andrej Kárás a Nikoleta Búdová. 
     V štvorhre titul majstra okresu získali hráči TTC Interspead NZ Andrej Kárás 
a Štefan Ozorák ml., ktorí vo finále zdolali dvojicu Marcel Filaga a Nikoleta Búdová 
v pomere 3:0. Bronzové medaily si vybojovali Martin Barci a Andrej Kevický 
z Lokomotívy Bánov a ďalšia dvojica Matúš Veis s Dávidom Mikecsom ( TTCI NZ – 
STK Vlkas). 
     Výsledky v kategórii B – dvojhry : V tejto kategórii sa majstrom okresu stal Roman 
Ďurovič z TTC Interspead NZ, ktorý vo finálovom súboji zdolal oddielového 
spoluhráča  Martina Andóa v pomere 3:2. Aj tento finálový zápas sa na vlas podobal 
súboju v kategórii A, keď najprv sa vedenia 2:0 ujal Martin Andó , no záver mal lepší 
a možno aj šťastnejší Roman Ďurovič. O tretie miesta sa podelili Patrik Kucsara 
z Lokomotívy Bánov a Dušan Hurtoň zo SO Lokomotíva Šurany. 
     Majstrovský titul vo štvorhre získali Martin Andó a Roman Ďurovič z TTC 
Interspead NZ , ktorí vo finále jednoznačne zvíťazili nad párom z Lokomotívy Bánov 
Jaroslavom Šimunekom a Marianom Poláčekom. Tretie miesta si vybojovali dvojice 
Miroslav Černák a Dušan Hurtoň zo SO Lokomotíva Šurany a Patrik Kucsara 
s Martinom Remiašom z Lokomotívy Bánov. 
          Emil Švajda 
 

 
 

Medailisti dvojhier A. kategórie - zľava: Štefan Ozorák ml., Marcel Filaga, Andrej 
Kárás, Nikoleta Búdová. 


