
Vyjadrenie rozhodcu ku skrečovanému zápasu Melaga – Kecskéš, CT triedy „B“ 
staršieho žiactva v Ružomberku, v čase 4.9.-7.9.2020 

 

Tretí hrací deň, nedeľa 6.9.2020 sme museli kvôli nepriaznivému počasiu odložiť začiatky 
štvrťfinálových zápasov miesto 8:30 na 12:00. V tomto čase usporiadatelia odstránili vodu zo štyroch 
kurtov, ostatné boli ešte zaliate vodou. Na týchto kurtoch začali hrať zápasy dievčatá a po nich 
postupne chlapci. Hráč Kecskeš hral štvrťfinálový zápas na 3 sety a skončil zápas o 16:30. Začal 
vyjednávať, že chce hrať ďalší zápas (semifinále) až na druhý deň, s čim som ako vrchný rozhodca 
nesúhlasil, nakoľko na ďalší deň bola opäť predpoveď počasia negatívna. Stanovil som hranie 
semifinálového zápasu na 18:00, takže mal 1,5 hodiny na oddych. V tento čas obaja hráči nastúpili na 
kurt. Zápas začali hrať až o 18:10 po dlhšej rozohrávke. O 18:35 hráč Kecskéš po 1. sete, ktorý prehral 
1:6 odišiel na WC a očividne sa neponáhľal. Po príchode na kurt prehral prvý gem a povedal otcovi že 
nevidí a chcel prerušiť  a odložiť zápas na druhý deň. Keďže viditeľnosť bola  ešte dobrá ( v prílohe 
posielam fotografiu, kde vidno že na vedľajšom kurte to dievčatám nevadilo), nariadil som 
pokračovať v zápase. Hráč by aj súhlasil, ale jeho otec mu prikázal, aby odišiel z kurtu. Keďže hráč 
odmietol pokračovať v zápase, tak som mu zápas o 18:50 skrečoval. Zápas na vedľajšom kurte som 
prerušil pre horšiu viditeľnosť až o 19:20, čiže hráč Kecskéš mohol ešte hrať  30 + 5 minút, keby 5 
minút nevyjednával .  Ak by hráč Kecskéš do tohto času (19:20) pokračoval  v zápase, bol by som aj 
jemu zápas prerušil, ak by ho nestihli dohrať. Nielen ja som bol toho názoru, že chlapec, hoci hral 
v nedeľu iba  jeden zápas, bol unavený a na svojho súpera nestačil. Prerušenie a odloženie zápasu by 
spôsobilo, že turnaj by sa musel predĺžiť o ďalší deň, nakoľko v pondelok kvôli zatopeným kurtom sa 
opäť začínalo o 12:00 a finálový zápas štvorhry končil v pondelok o 19:30, keď už viditeľnosť  bola 
obmedzená. Hráč Kecskéš  prišiel do Ružomberka priamo z turnaja v Maďarsku a požadoval 
maximálne posunutie jeho prvého zápasu...  

Po tomto rozhodnutí ma jeho otec hrubo urážal, na čo som ho vykázal z areálu. 

 

Ing. Sekera Milan 

Vrchný rozhodca turnaja 


