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P.MARAT, M.FAUSEK, D.PRŮŠA, B.VOŽICKÝ
(ÚSPĚŠNÁ VÝPRAVA NA MČR JUNIORŮ 2016_FOTO: M.PRŮŠA)

Vážení čtenáři, příznivci klubu TTC Elizza Praha,
právě čtete SPECIÁL klubového zpravodaje Elizzák. Najdete v něm hodnocení účastníků z
nedávného MČR juniorů 2016 v Čeladné. Chcete se podílet na obsahu příštího čísla?
Máte-li zajímavé příspěvky, otázky do rozhovorů, stačí poslat e-mail na
kkomenda@email.cz. Uvítáme výsledky, komentáře a fotky z turnajů nebo zápasů. Těší
nás, že někteří z vás využívají této možnosti a aktivně se podílí na obsahu zpravodaje.
Děkujeme za příspěvky.

HODNOCENÍ MČR JUNIORŮ 2016
Jak hodnotíš podmínky a výsledky na MČR v Čeladné? S čím jsi byl spokojený?
M.Fausek
konečné umístění: 34.-35.místo
1) Ubytování bylo skvělé, bydleli jsme v pronajaté chatě poblíž haly. Hala byla na dobré
úrovni. S výsledky moc spokojený nejsem, skončil jsem na celkovém 34.-35. místě. Ve
druhém kole jsem prohrál s Hervertem z Litoměřic 3:2.
2) Se svou hrou jsem spokojen, trénink se projevil. O to víc jsem ale zklamaný z výsledku.
Dále mě ještě nepotěšila čtyřhra, s Petrem jsme prohráli hned v prvním kole 3:1. Se svou
hrou v tomto zápase spokojen nejsem, zkazil jsem vlastně skoro co se dalo. Tento zápas
se odehrál ihned po prohraném zápase s Hervertem, tudíž i to mělo vliv.
P.Marat
konečné umístění: 5.-8.místo
1) Herní podmínky byly skvělé. Super hala i stoly, hrálo se mi tam dobře.
2) S MČR jsem byl velice spokojený, zahrál jsem zde dva vynikající zápasy a moc si toho
vážím. Připravoval jsem se celý rok a vyplatilo se. Ten den, kdy probíhalo MČR jsem byl ve
formě a připraven po všech stránkách, fyzické, psychické, taktické i herní. Ve hře jsem se
na 100% koncetroval, dodržoval taktiku, nekazil, dobře jsem se hýbal na nohách a prostě
makal. Velké poděkování patří trenérům a především Bohumilu Vožickému, který mě
kaučoval.
D.Průša
konečné umístění: 9.-16.místo
1) Podmínky byly výborné, hlavně vybavení sportovní haly, která se zdála jako nová. Já
jsem za svoje výsledky rád a myslím, že se mi celý turnaj celkem povedl. Hlavně nás
všechny překvapil výkon Petra Marata, který se dostal až do čtvrtfinále.
2) Byl jsem spokojený absolutně se vším. Hodnotil bych tento turnaj, jako velmi podařený
a kvalitní, jak po pořadatelské, i hráčské stránce.

B.Vožický (trenér):
Podmínky hodnotím kladně. Hezká nová hala v krásném prostředí Beskyd, jenom prostor
na hraní mohl být větší. Halu si kluci vyzkoušeli v pátek před turnajem při tréninku.
Ubytování kousek od haly bylo fajn, večer jsme strávili příjemně u karet.
Matěj super výhra 3-0 nad Černotou, pak zahrál kvalitní zápas s Hervertem o postup. Za
nepříznivého stavu 0-2 změnil taktiku a srovnal na 2-2. Bohužel celkově prohrál 2-3. V
následné útěše potvrdil velmi dobrou formu. David splnil v 1.kole úlohu favorita proti
Strejcovi, který hrál fakt dobře. V dalším kole byl jeho soupeřem Buben z Hradce, se
kterým prohrál vyrovnaný zápas 2-4. Petr zahrál perfektně. Využil štastného losu, kdy
jako nenasazený hráč dostal mezi 32 a pak v osmifinále hratelné soupeře. Nebylo lehké
vyhrát a tentokrát Petr zvládl hrát koncentrovaně a bojovně.

PŘEKVAPIVÝ POSTUP PETRA MARATA MEZI 8 NEJLEPŠÍCH JUNIORŮ NA MČR

Zdroj: Hlavní stránka ping-pong.cz
Petr Marat zaskočil Dominika Bělohlávka a slavil vítězství 4:0. O největší překvapení se
postaral Petr Marat, jenž udolal havířovského Michala Mikolášika. „Vyhrál jsem první set,
další dva dopadly lépe pro soupeře. Moc jsem nevěděl, co mám hrát. Až trenér mi poradil
používat stále jeden servis, po kterém jsem se dobře dostával do hry. Psychicky jsem byl
dnes dost silný a poslední dva sety také za stolem lepší. Zítra se těším na zápas s
Tomášem Polanským,“ uvedl hráč TTC Elizza Praha Petr Marat.
Autor: F.Z.

POZVÁNKA NA AKCE POŘÁDANÉ KLUBEM
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2016
Turnaje pro děti ročníků 2004 a mladší, možno se poptat i na přihlášku do oddílu Brandlova 1386/21. Prosím zapojte své známé s dětmi, ať se třeba přijdou podívat. Vždy
následující 3 pátky od 14:30 hod. Začíná se už tento pátek, 13.5.2016.

VELKÁ CENA ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU VETERÁNŮ
14.5.2016 pořádáme prestižní turnaj pro veterány, věřím v hojnou účast Elizzáků! Hala
Jižního Města, Květnového vítězství 1554/54.

ELIZZA STENMARKETING MÁJOVÉ TURNAJE 2016
Nedělní turnaje pro širokou veřejnost (neregistrovaní), začínáme již tuto neděli 15.5. od
13 hod v Brandlově 1386/21. Možno se zúčastnit jednoho turnaje nezávisle na ostatních,
nebo samozřejmě nejlépe všech.

Pro více informací o akcích sledujte web TTC Elizza.

elizza.cz/ttc.htm

Staňte se spolutvůrci zpravodaje.
Příští číslo vyjde 9. června.

