Výsledky Dunajského pohára – 15.ročník
Linz 26.-27.8.2006


Pekný medzinárodný úspech dosiahlo zmiešané družstvo Lokomotívy Košice, ktoré sa stalo v rakúskom Linzi víťazom tradičného Dunajského pohára klubov zo strednej Európy ako druhý tím zo Slovenska v histórii podujatia. 
Slovenský vicemajster prešiel súťažou bez prehry, poradil si s obomi súpermi z Maďarska i Rakúska. Druhý slovenský zástupca, majstrovský BC Prešov, obsadil piate miesto. 
„Turnaj bol silne obsadený, najmä finálový zápas s domácim Linzom bol veľmi vyrovnaný. Tri zápasy z piatich, ktoré sa v ňom hrali, boli na tri sety a v treťom sa končili iba dvojbodovým rozdielom. Je to o to cennejší úspech, že za Linz nastúpili slovinskí reprezentanti, ktorí sú vo svetovom rebríčku vyššie než naši a aj veľmi dobrá Češka Milísová. My sme hrali výlučne so Slovákmi, hoci sme sa posilnili o Matejku z M-Športu Trenčín a Laca Tomčka z ATU Košice. Družstvo na turnaj pripravoval tréner Vlado Turlík a pripravil ho skutočne kvalitne, o čom svedčí výsledok - dokázali sme poraziť majstrovské celky v Rakúska i Maďarska. Z nášho klubového pohľadu je to najväčší medzinárodný úspech od roku 1980, keď sme vyhrali zhodou okolností tiež v Linzi Pohár starostu, na ktorom hrali družstvá z ôsmich krajín,“ komentoval vystúpenie Lokomotívy tajomník klubu Jaroslav Kozák.
„Mali sme jednoznačne najmladší tím, pre nás to bola predovšetkým kvalitná príprava na začínajúcu sa sezónu. Z pohľadu výsledkov sme si nedávali veľké plány a herne ma zverenci vcelku uspokojili. Zahrali si proti dobrým súperom, viacerí po prvýkrát naostro zažili nový systém počítania. Škoda len zápasu s Budapešťou, ten sme prehrali veľmi tesne a prišli tak o postup do semifinále,“ hodnotil tréner BC Prešov Daniel Orlovský. 
Zostava Lokomotívy: Michal Matejka, Ladislav Tomčko, Karol Fiľ (náhradník – nenastúpil), Ján Fiľ, Gabriela Zabavníková, Barbora Bobrovská, Radka Cibáková, Jana Fiľová. Tréner Vladimír Turlík. 
Zostava BC: Vladimír Závada, Marián Smrek, Marek Eliaš, Martin Kožár, Kvetoslava Orlovská, Zuzana Orlovská, Daniela Tomková, Soňa Borodáčová. Tréner Daniel Orlovský.

Výsledky turnaja – skupina A: Košice – Traun 6:1 (12:4),  Košice – Debrecín 4:3 (9:8),  Debrecín – Traun 4:3 (9:7), skupina B : Budapešť – Prešov 4:3 (8:7),  Linz – Prešov 7:0 (14:0), Linz – Budapešť 6:1 (13:2).
Záverečné zápasy o konečné umiestnenie - semifinále: Košice – Budapešť 5:2 (10:5),  Linz – Debrecín 4:3 (9:7),  finále: Košice – Linz 4:3 (8:9),  o 3.miesto: Debrecín – Budapešť 6:1 (12:3),  o 5.miesto: Prešov – Traun 6:1 (12:5).

Konečné poradie:
	Lokomotíva Košice
	ASKO BSC 70 Linz

HG Debreceni TC Debrecen
	Rosco SE Budapest
	BC Prešov
	ASKO Traun


