
Výsledky zápasov družstva starších žiačok v tenise 

TK Sereď -  LTC Leopoldov 4:2 (2.kolo) 

 

 

Druhé kolo súťaže družstva starších žiačok medzi TK Sereď a LTC Leopoldov 

sa uskutočnilo v sobotu 30.4.2016. Naše antukové dvorce sa znovu stali dejiskom 

výborne odohraných zápasov. Tenisový klub Sereď reprezentovali: D. Vargová, D. 

Nagyová, V. Kyselová, A. Šiatinská a M. Kubíková. Celé stretnutie bolo veľmi 

vyrovnané a plné pekných výmen. O najdlhšie trvajúci zápas v dvojhre sa postarala 

domáca M. Kubíková, ktorá nastúpila v pozícii hráčky č. 1 proti A. Polakovičovej. Obe 

hráčky predviedli vynikajúci tenis s dlhými výmenami. M. Kubíková predviedla útočný 

tenis a naopak jej súperka ukázala svoju silu v obrane. Vďaka fyzickej a psychickej 

pripravenosti oboch hráčok sme mohli byť svedkami najdlhšie trvajúceho zápasu, ktorý 

sa hral až dve hodiny. Zápas napokon vyhrala naša hráčka M. Kubíková, ktorá zdolala 

A. Polakovičovú v naozaj vyrovnanom zápase s výsledkom 6:7 6:3 a 6:4. O ďalší 

skvelý zápas sa postarali A. Šiatinská a L. Fričová, ktoré predviedli svoj talent už od 

úvodu stretnutia. Napokon naše hráčky vyhrali 3 dvojhry zo štyroch a čakali ich 

rozhodujúce štvorhry. Vo štvorhre sa napokon podarilo našim hráčkam získať posledný 

bod, ktorý nám zaručil celkové víťazstvo v stretnutí. Víťazný bod nám získala dvojica 

D. Nagyová/V. Kyselová, ktoré zdolali hosťujúcu dvojicu M.S. Brešťanská/L. Fričová 

výsledkom 7:5 6:4. TK Sereď sa napokon stalo víťazom aj v 2. kole stretnutia proti 

LTC Leopoldov v bodovom hodnotení 4:2. 

 

Výsledky zo stretnutia: 

Vargová D. – Brešťanská M.S. 6:3  6:1 

Kyselová V. – Bokorová S.   4:6  1:6 

Šiatinská A. – Fričová L.  6:4  6:3 

Kubíková M. – Polakovičová A. 6:7  6:3  6:4 

Nagyová D./Kyselová V. – Brešťanská M.S./Fričová L.  7:5  6:4 

Kubíková M./Vargová D. – Polakovičová A./Bokorová S. 4:6  1:6 

 

 

Našim tenistkám ďakujeme za víťazstvo v 2. kole stretnutia a prajeme im veľa šťastia 

v ďalšom stretnutí. 

Tretie kolo súťaže starších žiačok TK Sereď sa uskutoční dňa 21.5.2016 o 9.00 hod. na 

našich antukových dvorcoch, kde ich čaká stretnutie so silným družstvom HTC 

Hlohovec.  
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