Tento měsíc vyvrcholila pro babytenisty TK Dioss Nýřany krajská soutěž družstev.
Dioss měl na soupisce tyto tenisové naděje: Kaslová Sofie, Navrátil Marek, Karšňáková Růžena, Křivanec Lukáš,
Novák Václav, Vanžura Marek, Pavlová Kristýna a Křepčík David. Tento tým vytvořil jednoho z hlavních hráčů ve
své skupině. Nejdříve sice prohráli v Roudné 2:4 na zápasy, ale pak vyhráli na sety nad Dýšinou. Dva body udělal
Lukáš (ve čtyřhře s Markem) a pak jeden Růženka. Od senzace nebyli daleko ani s favoritem soutěže ze Slavie
Plzeň. Tentokrát Růženka uhrála dva body (ve čtyřhře se Sofií), ale další bod už po bojích se neuskutečnil. Hlavně
Marek neměl k výhře daleko, ale nakonec padl 3:6. Pak přišla překvapivě lehká prohra se Škodou Plzeň 0:6.
Výsledek však neodpovídal průběhu hry. Růženka např. prohrála až v tiebreaku, kdy se celý zápas přeléval
z jedné strany na druhou. I přes své dva matchbally vítězství neslavila.
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Poslední zápasy se na třech kurtech rozehrály. Růženka vyhrává 6:0 a Sofie s Markem prohrávají.
Markův tenis je však super a chybělo málo. Do poslední dvouhry jde Lukáš. Stav 0:3 nevypadal nejlépe. Lukáš jej
však otočil čtyřmi vyhranými hrami za sebou. Finální fáze zápasu však nevyšla a tak musely Nýřany vyhrát obě
čtyřhry. Sofinka s Růženkou vyhrály jednoznačně 6:1 a tak se čekal boj mezi kluky. Bohužel koncovka nevyšla a
nakonec boj o medailovou pozici domácí prohráli.

Nejmladší tenisté v Nýřanech už také odehráli letos všechny své zápasy v krajské soutěži družstev.
Matadorem této kategorie je Lukáš Šollar, který byl již loni oporou družstva TK Dioss Nýřany. Ten byl posílen
o bratry Blaščíkovi a Tobiášem Černým.

Letos jsme dávali velké naděje. Bohužel kvůli zranění se opět (loni byl stejný problém) nakonec nevedlo
dle těchto představ. I tak se dokázalo vyhrát nad Nýrskem. Body primárně dělali sourozenci Blaščíkovi. Ke
konci se již rozehrál i Lukáš, který měl vždy ty nejtěžší soupeře.
Věříme však, že zářijový nábor (děti začínají s tenisem od 4 let) bude úspěšný a budeme mít ještě větší
základnu pro nahrazení případných marodů. Na děti čeká trenér metodicky vedený Rosol Tennis Academy,
po prázdninách dokonce rekonstruované kurty, samozřejmě spousty zážitků a i obecná pohybová a kondiční
příprava.
V případě zájmu prosím o kontaktování trenéra Patrika Kováříka na tel. 605 019 956 nebo pro více
informací lze navštívit webové stránky TK Nýřany viz https://tenisnyrany.webnode.cz/.

Prvním rokem se do družstev přihlásili i mladší žáci Diossu Nýřany. Ti ve složení Julie Špirková, Amálie Mrázková,
Julie Tybitanclová, Lucie Sazečková, Jakub Křivanec, Filip Špirk, Adam Sysel a Adam Raška sbírali zkušenosti
v pro ně nové soutěži. Hned v první zápase se o první bod v sezóně postaraly Amálka s Julčou ve čtyřhře proti
Domažlicím. Nejvyrovnanějším zápasem pak byl ten druhý proti Slavii Plzeň a pátý proti Vodním Stavbám Plzeň
(VK), kdy se prohrálo o tři zápasy tj. 3:6. Všechny tři body proti Slavii udělali tentokrát Kuba s Adamem. U poměru
sil proti VK (pozdějším vítězem celé skupiny) se přidal mezi vítěze zápasů v premiérové účasti ještě Filip.
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