Czech Open 2018

Ve dnech 20. - 22. 9. 2018 se odehrál další ze série mezinárodních bodovacích turnajů, tentokrát pro
nás v domácím prostředí v Ostravě. Tohoto turnaje se pravidelně zúčastňuje celá česká špička.
Turnaj začal pravidelným středečním losováním skupin. Po vylosování všech hráčů se druhý den ve
čtvrtek ráno začínalo soutěží jednotlivců, ve které jsme měli zastoupení v podobě dvanácti hráčů ve
skupinách 2-5 a dvou ženských zástupkyň ve skupinách 4 a 5.

V ženské části turnaje reprezentovala ČR Spoměnka Habětínková ve skupině postižení 4. Zde hrála ve
tříčlenné skupině. Postupně narazila na hráčku z Ruska a Rakouska. Proti ruské soupeřce Vasiliové
odehrála celkem vyrovnaný zápas, bohužel na výhru to nestačilo a Spomenka podlehla 1:3. Druhý
zápas proti Rakušance Koller měl podobný průběh. Opět kvalitní výkon, nicméně opět prohra 1:3 a
konec v turnaji.
Druhá česká hráčka Beáta Mentznerová hrála ve skupině 5. Byla nalosována do tříčlenné skupiny
společně s hráčkami z Koree a Německa. Korejská hráčka byla v prvním zápase nad Beátiny síly a po
prohře 0:3 byl před naší reprezentantkou zápas o postup mezi 4 nejlepší. Zde nezaváhala a vyhrála
3:0 a postoupila rovnou do semifinále, kde se utkala s Chilankou Leonelliovou. Bohužel po prohře 1:3
byly naděje na finále ztraceny, nicméně Beáta dokázala vybojovat bronzovou medaili.

Obrázek 1: Beáta Mentznerová na stupních vítězů

Ve skupině postižení 2 nás reprezentovali hráči Pavel Fiala, Milan Krejčí, Martin Zvolánek a Jiří
Suchánek. Pavel začal zápasem proti Chorvatovi Brlenicovi, kterého porazil jednoduše 3:0, poté však
nestačil ve vyrovnaném zápase na Slováka Ludrovského, kterému podlehl 2:3, postupoval tedy ze
druhého místa. O poznání hůře si vedl jeho týmový kolega Milan Krejčí, který sice nejprve porazil
Němce Heilmana 3:0, nicméně na nasazenou jedničku v jeho skupině Riazantseva nestačil a prohrál
poměrem 1:3. V posledním zápase bohužel podlehl hráči z Chile Bustamantenovi 0:3 a singlová část
pro Milana skunčila. Třetí zástupce Martin Zvolánek porazil ve tříčlenné skupině nejprve Slováka
Kližana 1:3, bohužel poté nestačil na nasazenou jedničku a prohrál poměrem 0:3 a opět z toho byl
postup z druhého místa. Největší českou nadějí byl Jiří Suchánek. Ten nejprve porazil Rakušana Reupa
3:1, dále Chorvata Vukovice 3:0 a v posledním zápase taktéž 3:0 i hráče z USA Milewskiho. Postoupil
tedy z prvního místa.

Vyřazovací boje bohužel našim barvám nepřály a všichni naši hráči vypadli ve svých prvních zápasech.
Pavel Fiala nestačil na Chilana Bustamanteho a prohrál poměrem 0:3. Jiří Suchánek měl volný los a ve
čtvrtfinálovém kole naraziil na Francouze Besseteho a po vyrovnaném boji bohužel prohrál 2:3 a s
turnajem se musel rozloučit. Poslední česká naděje Martin Zvolánek nestačil ve svém zápase na Rusa
Riazantseva a po prohře 1:3 skončily české naděje na jakýkoli cenný kov ve skupině 2.

Ve skupině 3 nastoupili hráči Jan Suja, Vratislav Holík, Ivan Kebísek, Petr Svatoš a Jaroslav Hadrava.
Prvně jmenovaný Jan Suja bohužel prohrál nejprve s Američanem Ven Emburgem 0:3, poté 1:3 s
Belgičanem Marottem a v posledním zápase ve skupině s Italem Giardinim 2:3. Vratislav Holík si vedl
o poznání lépe a po prvotní porážce s Italem Orsim 0:3 postupně porazil Israelce Ben Asora 3:1 a
Francouze Papina 3:0. Postoupil tedy do vyřazovacích bojů. Ivan Kebísek bohužel doplatil na
nedostatek mezinárodních zkušeností a postupně prohrál s Rumunem Maksziinem 0:3, Francouzem
Geuljansem 0:3 a Litevcem Lavrentijevem taktéž 0:3. Další český zástupce Petr Svatoš doplatil na
nemoc a nachlazení a i přes to, že byl nasazená dvojka celého turnaje ve skupině 3, postoupil až ze
druhého místa, když porazil Japonce Watanabeho 3:0 a Itala De Rossiho, nicméně poté nestačil na
Srbského hráče Cirice a prohrál poměrem 0:3. Poslední zástupce ve skupině 3 Jaroslav Hadrava
porazil Rakušana Piatkowskeho 3:1, poté Japonce Hosoyu a v posledním zápase prohrál 1:3 s
Polákem Czerwinskim.

Ve vyřazovacích bojích prohrál Petr s Italem Orsim 3:0 a turnaj pro něj skončil v prnvím kole stejně
jako pro Vráťu Holíka, který prohrál s již výše zmíněným Američanem Van Emburgem 1:3. Třetí z
českých hráčů Hadrava se probojoval až do semifinále, když postupně porazil Rumuna Makszina 3:2,
poté Srba Bradasevice a až v semifinále podlehl Američanovi Van Emburgovi 2:3 a získal tak
bronzovou medaili.

Obrázek 2: Jaroslav Hadrava vybojoval třetí místo

Ve skupině 4 jsme měli pouze jednoho zástupce a to Jiřího Žáka. Ten postupně porazil nasazenou
jedničku ve skupině Itala Scazzieriho 3:0 a Nora Vegslunda 3:1 a vysloužil si postup z prvního místa.
Ve čtvrtfinále Jirka nestačil na stále se zlepšujícího Slováka Trávníčka a po prohře 0:3 turnaj opustil.
Čech Trávníček nedávno přijal Slovenské občanství a reprezentuje Slovensko, kde má nesrovnatelně
lepší tréninkové podmínky, než mají naši borci.
Ve skupině 5 jsme měli taktéž jednoho zástupce. Miloš Tesař bohužel prohrál všechny své zápasy.
Nejprve s Angličanem Hunterem-Spivym 1:3, poté s Argentincem DePergolou 0:3 a jako poslení zápas
hrál Miloš proti Švédovi Olssonovi. Bohužel jeho snažení nestačilo na nic více, než prohru 1:3 a konec
v turnaji.

Soutěž družstev
V soutěži žen hrály Beáta Mentznerová a Spoměnka Habětínková s Alenou Kánovou ze Slovenska ve
sloučené kategorii postižení TF 2-5. V základní skupině, kde měli za soupeře týmy z Ruska a Itálie,
první zápas prohrály s Ruskem 0:2. Druhý zápas s Itálii vyhrály 2:0, ale skupina byla velmi vyrovnaná a
všechny týmy měly po třech bodech, bohužel až na poměr setů ze skupiny holky nepostoupily.

V soutěži mužů v kategorii TM 1-2 jsme měli dva týmy. Jiří Suchánek s Martinem Zvolánkem byli na
turnaji nasezeni jako druhý tým a toto nasazení i potvrdili, když bez větších potíží vyhráli svoji
základní skupinu a postoupili díky nasazení rovnou do čtvrtfinále, kde se utkali s ruským týmem.
Čyřhra, která se hraje jako první rozhodla o tom, jak dopadne celý zápas. Naši vyhráli v pátem setu 8
a vedli 1:0. Po čtyřhře sice Prohrál Martin Zvolánek s lepším z dvojice Rusů Riazantcevem 1:3, ale
Jirka Suchánek pak s přehledem porazil Lavrova 3:0 a naši po výhře 2:1 postoupili do Finále. Ve Finále
se naši utkali s Polskem – Czuper, Jakimczuk. Čtyřhra byla vyrovnaná, ale kluci prohráli 1:3. Do dalšího
zápasu nastoupil Jirka Suchánek proti Jakumczukovi, ale nepotvrdil papírové předpoklady a prohrál
0:3 na sety, zápas 0:2 a stříbrné medaile pro dvojici Suchánek, Zvolánek.

Obrázek 1: Jiří Suchánek a Martin Zvolánek obsadili druhé místo v soutěži družstev

Náš druhý tým v této kategorii. Pavel Fiala a Milan Krejčí byli ve skupině s nasazenými jedničkami
turnaje Poláky, se kterými prohráli 0:2 a s anglicko-švýcarskou dvojici Davies, Keller vyhráli 2:0 a
postoupili ze skupiny z druhého místa. V osmifinále už byl nad jejich síly tým z Ruska, který vyhrál 2:0
pro kluky tento turnaj skončil. Úspěchem pro kluky byl postup ze skupiny, vzhledem k tréninkovým
podmínkám, které u nás jsou.

V kategorii TM 3 nás reprezentovali Petr Svatoš a Jaroslav Hadrava a také Ivan Kebísek, který
společně s hráčem z Izraele Ben Asorem vytvořili smíšené družstvo a hráli ve stejné základní skupině
jako náš Český tým. Ivan Kebísek se svým týmovým kolegou z Izraele z této těžké skupiny
nepostoupili a umístili se v ní na třetím místě. Český tým Petr Svatoš a Jaroslav Hadrava z této
skupiny postoupil z prvního místa, když vyhráli proti již zmíněné česko-izraelské dvojici 2:0 a následně
porazili tým Francie také 2:0. V osmifinále se utkali s týmem ze Srbska – Čirič, Bradaševič.
Vyrovnanou čtyřhru rozhodl až pátý set, který vyhráli Srbové 11:8 a ujali se vedení 1:0. Do prvního
singlu po čtyřhře nastoupil Petr Svatoš proti Čiričovi a mohl mu tak vrátit porážku ze soutěže
jednotlivců. Zápas to byl vyrovnaný, ale v pátem setu si už Srb vítězství pohlídal, a to znamenalo že
Srbové vyhráli 2:0 a pro kluky byl turnaj u konce. V roce 2016 byli oba srbští hráči na českém poháru
v Pardubicích a ve skupině A se ani jeden neumístil v první polovině startovního pole, Bradaševič
skončil dokonce poslední. To svědčí o skvělých tréninkových podmínkách které v Srbsku mají a našim
hráčům se o nich může jenom zdát.
V kategorii TM 4 startoval Jiří Žák a Vratislav Holík, který hrál jednotlivce v kategorii TM 3. Ačkoli byl
náš tým ve skupině nasazeni až jako poslední skupinu vyhráli, když nejprve porazili italsko-chilskou
dvojici Scazzieri, Gonzáles 2:0 a pak rumunský tým, také 2:0. Po vítězství ve skupině hráli hned
semifinále se Švédskem – Norgren, Sjoqvist. Čtyřhra našim v tomto zápase nevyšla a prohráli ji 0:3 –
1:0 pro Švédsko. Po čtyřhře hrál Vratislav Holík s Norgrenem a dokázal ho porazit 3:0 a bylo srovnáno
1:1. Rozhodující zápas hrál Jirka Žák s Victorem Sjoqvistem, kterého dokázal porazit 3:1 a to
znamenalo postup do finále, kde na ně čekali reprezentanti Slovenska – Trávníček, Meszaroš. Ve
finále naši začali dobře, když vyhráli čtyřhru 3:1, pak ale Slováci při losování otočili nasazení hráčů a
na Vratislava Holíka nastoupil Andrej Meszaroš a Slovák vyhrál 3:0. Ve druhém zápase jedniček Jiřího
Žáka a Borise Trávníčka byl vidět rozdíl v natrénovaných hodinách a Boris Trávníček vyhrál 3:0. Duo
Žák-Holík tedy brali stříbrné medaile, což byl velký úspěch, když nebyli vůbec nasazeni.

Obrázek 2: Jiří Žák a Vratislav Holík na stříbrné pozici v soutěži družstev

V Kategorii TM 5 tvořil Český tým Miloš Tesař a Jan Suja, ti byli stejně jako jejich kolegové v kategorii
TM 4 nasazeni ve skupině až jako poslední, avšak jim se nepodařilo vyhrát ani jeden zápas, když
postupně prohráli s Argentinou, Japonskem a chorvatsko-belgickou dvojicí, obsadil ve skupině čtvrté
místo.

