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Družstvo mužov Tenisového klubu Sereď sa aj tento rok zúčastnilo súťaže STZ.  

V  kategórii „II.trieda – A muži“ súťažili aj ďalšie 3 družstvá: TK Červeník, TK Šaľa a TK 

Zlaté Moravce (B). Súťaž sa hrala dvojkolovo, takže počas celej súťaže jednotlivé družstvá 

odohrali po 6 súťažných zápasov. Ako každý rok aj tentokrát sa zápasy odohrali na 

vonkajších antukových dvorcoch. Každé stretnutie prinieslo niečo nové, nečakané a hlavne 

konkurencia medzi klubmi a hráčmi bola aj tento rok veľmi silná.  

Náš tenisový klub reprezentovali: Marek Mikuš, Ondrej Chmelár, Miloš Drottner, 

Peter Kubica, Marek Krivosudský a Marek Balog.  

Naši tenisti predviedli v zápasoch svoje vysoké herné kvality. Fanúšikovia boli 

svedkami vynikajúcich výmen, technickej hry a veľkej bojovnosti. Hráči ukázali svoj veľký 

talent, a vo väčšine stretnutí aj uspeli. V celkovej súťaži si TK Sereď pripísal 3 víťazstvá a 3 

prehry. I napriek vyrovnanému počtu bodov s družstvom TK Zlaté Moravce (B), s počtom 

bodov 9, sa naše družstvo umiestnilo na 2.mieste o čom rozhodol vyšší počet víťazných 

zápasov. Prvé miesto si s jednoznačným výsledkom 6 víťazných zápasov odniesol TK Šaľa. 

Tretie miesto patrí družstvu TK Zlaté Moravce (B) a štvrtú priečku obsadil TK Červeník. TK 

Sereď si zlepšil svoju bilanciu víťazstiev a v porovnaní s minulým rokom si zlepšil aj svoje 

umiestnenie t.j. o jednu priečku vyššie.  

Celkové poradie družstiev: 

II. trieda - A - muži z v p skóre B 

1. TK Šaľa 6 6 0 29:7 12 

2. TK Sereď 6 3 3 22:14 9 

3. TK Zlaté Moravce (B) 6 3 3 17:19 9 

4. TK Červeník 6 0 6 4:32 6 

 

 

V mene celého klubu TK Sereď ďakujeme našim hráčom za vynikajúcu reprezentáciu klubu 

a mesta Sereď. Veľká vďaka patrí aj Ing. Branislavovi Bírovi, hlavnému kapitánovi družstva 

mužov a celému organizačnému tímu TK Sereď za pomoc a technickú podporu počas celého 

trvania súťaže.  
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