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Dnes nás už čakal posledný deň v Prahe. Po rannom odubytovaní sme mali v hre už len sedem
hráčov. Dnes najprv začínali hráči v hlavnej súťaži.

Najprv  Luca  a  Tomáš,  ktorým  sa  darilo  striedavo.  Luca  prehral  so  svojim  súperom  tesne  3-2.
Napriek  tomu,  že  v  prvých  štyroch  setoch  stále  viedol,  dokázal  vyhrať  len  jeden.  To  sa  mu  v
koncovke aj vypomstilo a na svojho súpera nestačil. Tomáš previedol výborný výkon a podarilo sa
mu postúpiť do druhého kola cez Kmenta. V 32-jke prehral s poliakom Gulbom.

Jožko otáčal svoj zápas z 0-2 a 3-6. Nevzdal sa a príkladne zabojoval. Otočil tretí set a následne
vyhral aj ďalšie dva. V treťom kole ho už čakal Arpáš a po prehre 0-3 skončil Jožko v štvrťfinále.

V hlavnej súťaži sme mali už len Simonku. Keď v prvom kole prehrávala 1-2 a 2-6 nikto asi neveril,
ako pre ňu turnaj skončí. Vyhrala tento zápas, potom zvíťazila aj v druhom zápase a následne bola
už len krok od semifinále. S írskou hráčkou mali tuhý boj o postup do semifinále a Simka znova
prehrávala 0-2. V treťom sete už pochopila ako má hrať na trávu súperky. Set vyhrala na 12 a v
ďalších dvoch bola už lepšia a zaslúžene postúpila do semifinále. S češkou Pařiszkovou už veľmi
šancu nemala, a tak si z Prahy odniesla pohár za tretie miesto.

V úteche sme mali ešte dievčatá Nelku a Sabínku. Sabínka svoj zápas zvládla a pre Nelku sa turnaj
skončil.

Počínanie  1.  východoslovenskej  výpravy  na  turnaji  sa  dostalo  do  svojho  úplného  záveru.  Po
vyhlásení výsledkov sme ešte s deťmi navštívili plaváreň, následne sme si dali pizzu a už sme sa
presunuli autobusom a metrom na stanicu, z ktorej sme mali dnes o 20:10 odchod.

V závere by som sa chcel poďakovať deťom za vzornú reprezentáciu kraja, za predvedené výsledky
a za bezproblémový priebeh turnaja. Poďakovanie si zaslúžia aj rodičia, ktorí boli s nami a pomáhali
mi organizačne všetko zabezpečiť. Netreba zabudnúť ani na kraj, ktorý nám tento turnaj finančne a
materiálne zabezpečil.
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