
                                    Zápisník zo Záhrebu- piatok 15.7. 
 
 Dnešným ránom pokračovali súťaže útechy, v ktorej sme žiaľ mali široké 
zastúpenie. Našťastie v hre ešte zostali hráči a hráčky, ktorí pokračovali 
v hlavnej súťaži. Vo dvojhre juniorov Tibor narazil na silného Rusa Kiseleva 
ktorému podľahol v štyroch setoch. Jakub Zelinka narazil na favorizovaného 
Rumuna Šipoša, s ktorým prehral po tuhom boji, v koncovkách setov 1:4. 
Juniorky N.Grigelová a N.Puchovanová mali za súperky hráčky z európskej 
dvadsiatky. Natália prehrala po vyrovnanom zápase s Lupulescu a Niku zdolala 
ľaváčka Loyen z Belgicka po boji 4:2. 
 
Vo dvojhre kadetov Diko podľahol Rusovi Grebnevovi 0:4,ale zápas to bol 
vcelku vyrovnaný. Dalibor viedol v prvom sete už 9:4...Cit pre loptu má 
perfektný, lenže  Grebnev trénuje z istotou minimálne 4 hodiny denne. Koľko 
hodín tréningu má na konte Dalibor týždenne, si nateraz radšej nechám pre 
seba... 
 
Trio kadetiek Divinská, Terezková a Šinkárová nastúpili v 2.kole proti 
hrateľným súperkám. Janka prehrala s Janssen z Holandska 3:4,škoda nevyužitej 
šance. 
Natália nemala s francúzskou hráčkou veľa šancí, v druhom sete viedla 7:3. 
Celkovo prehrala 0:4. Dáša porazila Srbku 4:2 a ako jediná naša kadetka 
postúpila do ďalšieho kola. 
 
V súťaži štvorhier sme mali zastúpenie vo všetkých kategóriách. Kadeti Pindura 
s Klajberom prehrali po slabom a nekoncentrovanom výkone s Fínmi hneď 
v prvom kole, v druhom aj Diko s Kyselom nestačili na Nemcov Stumpera 
s Fadejevom. Podľa slov trénera to bol opäť výkon bez patričnej bojovnosti. Aj 
keď je súper silnejší, nedá sa ísť do zápasu s vedomím ,že aj tak prehrám.. 
V 2.kole kadetky vo štvorhre hrali proti Belgičankám. Prehrali tesne 2:3,podľa 
slov trénera, v dôležitých momentoch zlyhalo hlavne podanie Natálie. 
 
Juniorské páry nastúpili v popoludňajších hodinách v boji o postup medzi 16 
najlepších. Furková s Uríkovou mali za súperky  Baltushite,Bogdanova. Podali 
slušný výkon, keď po boji prehrali 2:3. Nedarilo sa ani Kukuľkovej 
s Grigelovou. Nestačili na nemecko-bieloruský pár  a po vyrovnanom zápase 
prehrali v koncovkách setov 1:3. Je to veľká škoda ,lebo tento súper bol dnes 
zdolateľný.  
 
Posledným želiezkom v súťaži štvorhier nám zostali  juniori. Tibor s Adamom 
hrajú dobre a dnes po dobrom výkone zdolali Rakúšanov 3:0. V zápase o postup 



medzi najlepšiu osmičku sa v sobotu o 14.00 stretnú s Turkami Yigenler –
Ulucak. Je to ťažký súper, ktorý v prvom kole porazil Polanského s Jorgičom. 
Držte nám palce ,raz už motyka musí vystreliť. 
 
Piatkový maratón uzatvárala o 21.00 naša kadetka Dáša Šinkárová na 
televíznom stole proti Chorvátke Vukelic. Hralo sa o postup do najlepšej 16. 
Bol to vyrovnaný zápas až do konca. Škoda nevyužitých šancí vo 4.sete,kedy 
Dáša viedla už 6:1 a v závere dokonca 10:6.. A v ďalšom priebehu urobila príliš 
mnoho nevynútených chýb .Napriek všetkým týmto nedostatkom sa vďaka 
svojej bojovnosti dostala až  do 7.setu. Súperka jej však ušla hneď na začiatku 
setu a bolo po nádeji..Je to veľká škoda a po zápase som ju ľutoval že 
nepostúpila. Má však taký typ hry, pri ktorom sa strašne narobí a každý bod si 
musí doslova vydolovať. Veľmi by jej pomohlo zlepšiť príjem podania a aj 
podanie samotné a jeho rôznorodosť. Lebo s takým  podaním, s ktorým hodí 
loptu len do hry a čaká ,čo bude, sa na medzinárodnej úrovni nemôže presadiť. 
Je to však hráčka s veľkou ctižiadostivosťou a takých máme veruže málo. Ak sa 
jej budú tréneri správne a hlavne pravidelne venovať, som si istý, že budeme 
o nej počuť aj v juniorskej kategórii. 
 
 
V sobotu popoludní fandite všetci našej chlapčenskej štvorhre!!!!!! 
 
                                                                  S pozdravom zo Záhrebu Milan Grman 
                                                                                     vedúci výpravy 
 


