
Výsledky zápasov družstva starších žiačok v tenise 

TK Nitra – TK Sereď  5:1 (4.kolo) 

 

 

Sobota 28.5.2016 sa pre TK Sereď znovu niesla v znamení tenisu. Staršie 

žiačky odohrali svoje štvrté stretnutie súťaže Západoslovenského regiónu proti 

domácemu družstvu TK Nitra. I napriek teplému dňu prišlo podporiť každé družstvo 

mnoho fanúšikov. V dôsledku disponibility väčšieho množstva antukových dvorcov 

TK Nitra sa celé stretnutie odohralo počas necelých 4 hodín. Hráčkam to umožnilo hrať 

zápasy  na 4 dvorcoch súbežne. Takáto možnosť sa javila veľmi pozitívne, pretože 

tenistky nemuseli byť dlhšiu dobu vystavené silnému slnku a úmorným teplotám. Náš 

klub má zatiaľ k dispozícii iba 2 antukové dvorce. Vybudovanie nového tenisového 

areálu by tak zabezpečilo komfortnejšie a rýchlejšie odohranie zápasov. TK Sereď 

reprezentovali tenistky: M. Kubíková, V. Kyselová, D. Vargová a D. Nagyová. Hneď 

v úvode stretnutia sa nám podarilo získať prvý bod vďaka D. Nagyovej, ktorá zdolala 

domácu nasadenú N. Eliášovú výsledkom 6:3 6:1. V ďalších dvojhrách sa nám 

nepodarilo zvíťaziť a tak si TK Nitra pripísal 3 body. Na vyrovnanie bodového stavu 

nám mohli pomôcť víťazstvá zo štvorhier. No i napriek bojovnosti a veľkému 

množstvu pekných výmen sme nestačili na domáce družstvo a tak sa z víťazstva 

nakoniec tešil Tenisový klub Nitra, ktorý zdolal TK Sereď celkovým bodovým 

výsledkom 5:1. 

 

Výsledky zo stretnutia: 

Eliášová N. - Nagyová D.  3:6  1:6 

Gedayová M. - Vargová D.   6:1  6:4 

Víghová N. - Kyselová V.  6:0  6:0 

Víghová V. - Kubíková M.  6:2  6:1  

Víghová V./Víghová N. - Kubíková M./Nagyová D.  6:3  6:0 

Gedayová M./Eliášová N. - Vargová D./Kyselová V.  6:4  6:2 

 

 

Tenistkám TK Sereď ďakujeme za peknú hru a za spríjemnenie sobotňajšieho 

slnečného dňa. 

V sobotu 4.6.2016 privíta náš klub družstvo TK Ellite Team Nové Zámky. Dejiskom 

posledného zápasu súťaže Západoslovenského regiónu sa stanú naše antukové dvorce. 

Našim tenistkám prajeme veľa úspechov v záverečnom zápase súťaže. 
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