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Nagy örömünkre szolgált, hogy fogadhattuk a cseh IC csapatát a Grand Slam Park  

nagyszerű pályáin.Hosszú évek óta találkozunk az általuk kitünően szervezett,minden évben 
megrendezett négy nemzet páros tornáján Prágában.Most végre valamit vissza tudtunk adni  abból a 
vendégszeretetből,ahogyan rendszeresen fogadtak bennünket. Mindhárom napon kitünő idő várta 
vendégeinket. 

 

Vendégeink kérésére a tenisz találkozót szombati napra szerveztük, így a cseh játékosoknak 

és kisérőiknek alkalmuk volt pénteken és vasárnap városnézésre.  

Szombaton reggel  a Buda Penta Hotelből vittük a játékosokat a játék helyszínére, s a  reggeli kávézás 
után 9 órától két pályán folytak a találkozók. 

Cseh  női csapat tagjai:  Iva Simunkova (58), Yvona Brzakova (62), Olga Merglova (51) és Kamila 
Allertova (51). 

Magyar részről a  női egyéni találkozókat Turi Zsuzsanna,dr. Magyarosy Edina, Futács Anita és 
Szerencsés Éva játszotta. A mérkőzéseket kivétel nélkül ,néha nagy kűzdelemben,a jó játékerőt 
képviselő cseh vendégek nyerték. 

 

A férfi egyéni meccseket a cseh csapat részéről Frantisek Stejskal  (36), Ian Vasicka (45), Petr Simunek 
(62) játszották. Magyar ellenfeleik Hegyi József (37), Bibók Tamás(47)) és Román Ferenc (71) voltak. 

A férfi egyesek közül Román Ferenc  és Bibók Tamás jó játékkal tudta legyőzni cseh ellenfelét. 

 

Ezután egy jó hangulatú közös ebéden vett részt a két csapat. 

 

Délután páros találkozókra került sor, melyen a cseh csapat színeiben Pintér Mária is szerepelt.  

Román Ferenc és Turi Zsuzsa győzedelmeskedett Ian Vasicka és Pintér Mária vegyespáros ellen. 

Gáspár Balázs, Kántor Imre egy nagyszerű találkozón vesztett ,Frantisek Stejskal és Petr Simunek 
ellen. 

Baliga Judit, dr. Magyarosy Edina vereséget szenvedett az  Yvona Brzakova, Olga Merglova párostól. 

Váry András, Zoltán György  párosa is vesztett a  Ian Vasicka, Petr Simunek páros   ellen.   

A találkozót így 8/3 arányban a vendégek nyerték. 

 

A találkozó befejezése után a vendégeket visszaszállítottuk  hotelükbe ,ahol azt az igéretet 
kaptuk,hogy ezután gyakrabban látogatnak meg bennünket. 



Budapest.2018.nov.5.                                                                     Ambrusné Szél Erzsébet csapatkapitány 
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