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V sobotu sa naši hráči predstavili aj v súťaži jednotlivcov. Najprv sa k stolom dostali najmladší. Pre
dievčatá to bola veľmi dobrá skúsenosť a snáď im tento turnaj s množstvom zápasov prospeje v
ďalšej kariére. V skupinách boli všetky súperky nad ich sily, a tak si na druhý deň zahrajú útechu.

Chlapcom sa darilo podstatne viac. Luca mal skupinu štvorčlennú a nad jeho sily bol len Rakúšan, s
ktorým prehral v koncovkách setov. Jožko sa v skupine predviedol suverénnym výkonom a nestratil
ani set. Obaja chlapci postúpili do hlavnej súťaže, ktorá sa hrala na druhý deň.

Z mladších by do ďalších bojov postúpili všetci, ale boli sme svedkami menšej drámy. Tomášovi a
Tadeášovi sa darilo rovnako a obaja po jednej prehre postúpili do hlavnej súťaže. Simonka tiež v
skupine prehrala hneď prvý zápas, ale v ďalšom bola úspešnejšia a tiež ju na druhý deň čakala
hlavná súťaž. Výborne mala rozohratú skupinu aj Monika, kde po jasnej prvej výhre vyhrávala aj vo
svojom druhom zápase.  Za  stavu  5-3 však  došlo k  nešťastnému momentu.  Pri  odskakovaní  na
forhendový topspin to jej koleno nevydržalo a vyskočilo jej jabĺčko. To by asi taký problém nebol,
ale pri  následnom dopade na zem ju strašne bolel  ľavý lakeť.  Po príjazde záchrannej  služby a
následných vyšetreniach v pražskej nemocnici nasledovala nepríjemná diagnóza. Zlomená kostička
v  lakti,  sadrovanie  a  predpokladaný  štvortýždňový  odpočinok.  Pre  Moniku  sa  týmto  zranením
neskončil  len  turnaj  v  jednotlivcoch  a  družstvách,  ale  pravdepodobne  aj  celá  sezóna.  Po  4
hodinovej  návšteve nemocnice sme ledva s  Monikou stihli  obed a v hale pokračovali  zápasy v
družstvách.  Simonke  bolo  umožnené  nastúpiť  na  zápas  s  Nemkami,  no  vyhrať  sa  nepodarilo.
Dievčatá tak na turnaji skončili na 5.-8. mieste.

Tadeáš a Tomáš sa v úteche dostali až do semifinále. V tom ťahali za kratšiu stranu povrazu a po
prehre so Záhorskou Bystricou v nej obsadili konečné 3. miesto.

Luca a Jožko v hlavnej súťaži prehrali hneď v prvom kole. Následný zápas vyhrali, ale s tímom HVB 2
tiež neboli úspešní a skončili tak celkovo na 11. - 12. mieste.

Nelke a Sabínke sa v úteche tiež podarilo vyhrať jeden zápas. Nad ich sily boli  v  semifinále až
dievčatá z  Pezinka.  Skončili  tak  na peknom treťom mieste,  čím si  zabezpečili  miesto na stupni
víťazov. To by im malo dodať množstvo síl do ďalšej práce a snáď sa o rok v Prahe znova predstavia.

O úplný záver dňa sa opäť postarali hráči východu - Ninka Némethová a Miskar Bitoová. Tie sa v
hlavnej súťaži dostali až do finále, kde sa na druhú stranu stola postavili hračky z Nemecka. Bol to
veľmi dlhý zápas,  ktorý v závere sledovala celá hala.  Všetky zápasy už boli  odohrané,  len naše
dievčatá bojovali so svojim súperom aj za podpory celej haly. Zápas sledovalo možno aj 100 ľudí a
taktiež si ho nahrávali do mobilov. Dievčatá po dvoch prehrách prehrávali už 0-2. Následne Miška
otočila svoj zápas a vyhrala 3-2. Potom hrala Ninka a aj ich zápas sa dostal do piateho setu. Ten
rozohrala Ninka super a viedla 3-0 a aj 5-3. Zápas sa už lámal, ale nepodarilo sa to dotiahnúť do
úplného konca. V koncovke prehrala a tak dievčatám z východu ostalo pekné 2. miesto.

Po následnom vyhlásení výsledkov sme sa ešte navečerali a čakala nás posledná noc na hoteli.
Zajtra nás ešte čakali zápasy jednotlivcov v hlavnej súťaži a aj v úteche.
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