7. deň MEJ
2. deň turnaja jednotlivcov nám vyradil polovicu hráčov zo
súťaží dvojhier, z tohto dôvodu zajtra títo hráči budú hrať
consolation (cena útechy). V hre nám zostali v súťaži dvojhier
juniorov Diko (aj dnes vyhral v súboji po boji 4:3), Klajber
taktiež víťazstvo 4:3, obaja vyhrali koncovky, čo im
zabezpečilo postup 2.kola, kadeti Uherík, Goldír, juniorky
Labošová, Šinkárová a v hre kadetiek zostala Wiltschková
a Vinczeová.
Dnes večer sme končili mixami, hralo sa do ¼ finále, žiaľ hráčom sa nepodarilo dostať medzi
najlepších 32.
Na programe zajtra nám zostávajú štvorhry (o postup do 1/8 finále) a dvojhry. Začíname však
s cenou útechy o 9.hod. Do bojov nastúpia Diko proti favoritovi, Majstrovi Európy z družstiev
Rusovi Sidorenkovi, Klajber má Kubika (POL), Uherík proti Poreta (FRA), ktorý skončil so
svojím družstvom na 3. mieste na MEJ. Goldír nastupuje na svoj prvý zápas proti Kojancicovi
(SLO). Dievčatá, Šinkárová nastúpi proti Wegrzyn (POL), stretli sa s nimi v družstvách,
Činčurová hrá proti Kannuniková (UKR) a Wiltschková proti Beresneva (RUS).
Všetkým držíme naďalej palce!
Eva Ódorová (vedúca výpravy)

Dnešným dňom začali súťaže jednotlivcov a štvorhier. V zmiešanej štvorhre sa najďalej do
32ky dostali Jakub s Laurou. Samko s Aďkou po tesnej prehre 2:3 s českým párom vypadli v
64ke. Ostatné dva páry vypadli v prvom kole. V dievčenskej štvorhre postúpili Emka s
Laurou do 32ky po víťazstve nad Švajčiarkou dvojicou 3:1. Dominika s Aďkou nestačili na
dobre hrajúce Poĺky a prehrali 1:3.
V jednotlivcoch postúpili do 64ky Dominika víťazstvom 4:2 nad súperkou z Bosny a Emka,
ktorá po výbornom výkone zdolala Talianku 4:0. Laura s Aďkou nezvládli svoje zápasy.
Zhodne prehrali 1:4.
Zajtra pokračujú boje o postup do 16ky. Verím, že dievčatám sa to podarí.
Fero Solar (tréner kadetiek)
Včera sa hralo malo zápasov, začala sa súťaž mixov. Nastúpil mix Jakub s Laurou a podarilo
sa im vyhrať proti hráčom z Izraela. Síce výhru si aj miestami vzájomne skomplikovali, kazili
spoločne dosť ľahké lopty, ale v poslednom sete sa skoncentrovali, vyhrali a prešli do
ďalšieho kola.
Ďalší mix Kiko a Dominika prehrali svoj zápas a podotkol by som, že obidvaja podali nie svoj
najlepší výkon. Vzájomne sa nepodržali, keď bolo treba a prehrali zápas. Hráč z Portugalska v
poslednom sete zahral naozaj famózne lopty, ktoré rozhodli v ich prospech.
Saša Dragaš (tréner kadetov)
Po skončení súťaže družstiev začali súťaže jednotlivcov. Predkolo úspešne zvládol Diko,
ktorý porazil anglickú jednotku v takmer neregulárnych podmienkach vedľajšej haly 4:3 na 9

v siedmom. Prvým sitom prešiel pomerne hladko aj Fečo, štvorhra Diko - Štalzer a jediný mix
Klajber - Labošová. Pre ďalšie zmiešané štvorhry bolo prvé kolo konečnou stanicou. Dnes sa
na plno rozbehli všetky súťaže. Juniori sa predstavili so striedavými úspechmi. Adam a
Dalibor zvládli koncovky svojich zápasov a vyhrali v sedem setových bitkách na 9 resp. 8 v
poslednom sete. Prišlo aj najväčšie negatívne prekvapenie a to jednoznačná prehra Filipa 0:4 s
pomerne neznámym Grékom Kordoutisom. Samko bojoval ale na Ukrajinca nestačil a prehral
2:4. Zo štvorhier sa do ďalšieho dňa dostal len Adam s Filipom. Zajtra sa stretnú so Švédmi
o postup medzi posledných 16 párov.
Roman Grigel tréner juniorov
Po súťaži družstiev, začali aj zápasy jednotlivcov a štvorhier. V kvalifikácii mala zápas len
Janka. Do svojho zápasu vstúpila dobre, vyhrala prvý set, potom zase prišlo poľavenie, bola
dvakrát úspešnejšia Brinza. Ďalší set sa dostal až do koncovky v ktorej bola úspešnejšia Janka
a vyrovnala stav na 2:2. V treťom sete od začiatku viedla súperka, rýchlo išla do vedenia a set
vyhrala, ale bol to jej posledný. V ďalších dvoch bola naša hráčka úspešnejšia a po výhre 4:3
postúpila do hlavnej súťaže medzi 128 hráčok, kde už boli Natália a Dáša. Ema, tým že je
nasadená v 16tke,bude mať svoj prvý zápas až v nedeľu poobede v 64ke pavúka. V štvorhrách
sa menej darilo Natálii s Dášou ,keď vypadli v prvok kole. Ema s Jankou sa dostali už do
32jky. Zajtra sa stretnú so súrodeneckou dvojicou Brinza - Brinza, kde naše dievčatá nie sú
bez šance.
v 128čke jednotlivcov sme mali tri zápasy so skóre 1:2. Janka a Natália úspešne neboli, tým
pádom ich zajtra ostala len útecha. Do 64ky sa dostala ku Eme len Daša, ktorá svoj zápas
zvláda 4:0,ale nebolo to také jednoznačné, ako výsledok.
súťaže mixu zhodnotil kolega, Roman.
Jozef Kacvinský (tréner junioriek)

