
7. Deň - Juniori 

 
Dnes sa MEJ rozbehli individuálne súťaže. Pre trénerov to znamená kaučing od rána do večera s 
krátkou pauzou na obed. Zápasy jednotlivých hráčov na seba tesne nadväzujú a často tréner uteká od 
jedného stolu k druhému s vyplazeným jazykom. 
Ale poďme postupne k jednotlivým hráčom. Jakub Zelinka v zápase s favorizovaným súperom 
Dillingom nastúpil maximálne koncentrovaný a súpera zaskočil svojou agresívnou hrou a pomerne 
rýchlo vyhrával 3:0. Potom sa však trochu uspokojil a ubral zo svojej agresivity, čoho súper okamžite 
využil a znížil na 3:2. V ďalšom sete Jakub prehrával celý set ale v koncovke spresnil svoju hru a zápas 
dotiahol do víťazného konca. 
Vo štvorhre spolu s Markusom Tonkovičom narazili na dánskych súperov, s ktorými po vyrovnanom 
priebehu a predovšetkým vinou vlastných chýb prehrali 0:3. 
V mixe spolu s Nikou Púchovanovou predviedli výborný výkon s minimom chýb. Vo štvrtom sete však 
nevyužili mečbal a vysoko favorizovaní súperi  v poslednom sete dominovali a náš mix porazili 3:2. 
Markus Tonkovič v dvojhre proti papierovo slabšiemu súperovi z Izraela nastúpil sebavedomo a 
predviedol vysoký štandard, ktorý mu stačil na jasné zdolanie súpera. 
V mixe spoločne s Taňou Kukuľkovou nastúpili proti vysoko favorizovanej dvojici z Francúzska s 
myšlienkou že nemôžu vyhrať. Zrejme toto nízke sebavedomie spôsobilo že v koncovkách setov ťahali 
za kratší koniec a prehrali 1:3. 
V zápase Števa Peka s Angličanom Bennetom sa očakával vyrovnaný priebeh stretnutia, čo sa aj 
potvrdilo, ale Štefan opäť nevyužil výrazné vedenie v zápase ako aj viaceré setbaly počas stretnutia a 
v koncovkách prehral. 
V štvorhre s Tiborom Špánikom mali slabších súperov z Islandu a jasne zvíťazili . 
Zatiaľ pre mňa najväčším sklamaním bol výkon Tibora Špánika, ktorý proti priemernému súperovi zo 
Švajčiarska podal bezkrvný a ustráchaný výkon. Sám ho charakterizoval, že po prvých pokazených 
loptách nebol schopný odohrať kvalitnú loptu na druhú stranu stola aj keď strašne chcel. 
 

 

Tréner: Roman Grigel 

 


