
Správa vedúceho výpravy VsSTZ – Prague OPEN

Deň 1. - 25.máj 2018

Dnes, ako som spomínal, nás po výborných raňajkách na hoteli čakali zápasy v skupinách. O 8:00 
sme sa presunuli  do haly a po dlhých dvanástich hodinách sme sa konečne dostali  aj k večeri.  
Poďme si ale zhodnotiť, čo sa medzi tým dialo v hale.

Družstvo najmladších žiačok – Dadejová, Boháčová
Ako prvé sa k stolom dostali naše najmladšie žiačky Nelka a Sabínka. Dievčatá boli prvý krát na 
takomto turnaji, takže o tréme je zbytočné písať. Po dvoch prehrách v skupine ich ešte poobede 
čakal jeden zápas. Tu už dievčatá boli odvážnejšie a predviedli aj zopár dobrých výmien. Ich zápas 
rozhodla  az  štvorhra,  ktorú  vyhrali  v  rozhodujúcom  sete  13-11.  Po  tomto  víťazstve  skončili  v  
skupine tretie a v družstvách sa predstavia zajtra v úteche, kde sa stretnú s tímom Slavoj Praha.

Družstvo najmladších žiakov – Mitrík, Sepeši
Chlapcom Lucovi a Jožkovi sa darilo viac a podarilo sa im postúpiť zo skupiny. Rozhodujúci zápas o 
postup vybojoval Jožko, ktorý robil 2 body a s Lucom boli úspešní aj v záverečnej štvorhre. V prvom 
kole ich čakal prvý nasadený pár z Niedersachsenu, s ktorým prehrali hladko 3-0. Dnes budú ešte  
hrať  útechu  o  konečné  17.  miesto.  V  prvom  kole  ich  čakajú  chlapci  zo  zmiešaného  družstva 
Haviřov / Prachatice.

Družstvo mladších žiakov – Terezka, M. Sekera
Dvaja ľaváci mali skupinu len trojčlennú a boli veľmi blízko postupu. Prvý zápas síce dopadol jasne 
pre súpera, ale v tom druhom to bolo oveľa vyrovnanejšie. Zápas sa za stavu 2:2 dostal  až do 
rozhodujúceho  bodu,  ktorý  trebalo  vybojovať  v  štvorhre.  Chlapci  bojovali,  ale  na  postup  to 
nestatcilo. Po prehre 3:2 postupoval do hlavného pavúka náš súper a nám ostala útecha.

Družstvo mladších žiačok – Šinkárová, Ivančáková
Najviac sa darilo mladším žiačkám. Veľmi dobrým výkonom sa prezentovala Monika. Za celý deň 
prehrala  len jeden zápas,  a  tak  dievčatá po vyhratom zápase postupovali  ďalej.  V  prvom kole 
hlavnej súťaže zvíťazili znova hladko 3:0 s mužstvom z Prahy a dostali sa tak už do štvrťfinále.
Po tomto zápase sme sa dostali konečne k večeri a zajtra nás čakajú ďalšie boje. Ráno začína o 8:30 
najprv jednotlivcami, a potom prídu opäť na rad družstvá.
prikladám ešte link na stránku turnaja

Viac info o turnaji:
http://gp2018.sjm-pinec.cz

Jozef Kacvinský

http://gp2018.sjm-pinec.cz/

