JELENTÉS az ILTC Magyarország elnökségének és tagjainak
a csehországi Négy Nemzet Tornájáról
Prága, I.CLTK tenisz klub, 2018. június 14-15.
A magyar csapat összetétele a következő volt (ABC sorrendben):
1.
2.
3.
4.
5.

Almai János
Faragó Judit
Flóriánschitz György
Pohly Ferenc
Váry András

(a második játéknapon egy mérkőzés erejéig kisegített Pintér András)

A többi résztvevő ország sokkal több versenyzőt delegált, Nagy-Britannia 6, Belgium 11, míg
a házigazda csehek 15 játékossal vettek részt az eseményen, amelyen egyébként elvileg
minimum 6 főből állt egy csapat, de szerencsére elfogadták nevezésünket így is, hogy csak
öten vállaltuk a részvételt. Ennek megfelelően a csapatverseny számításánál minden
országból csak a legjobb 5 pontszerzőt vették figyelembe.
A Prágában megszokott lebonyolítás szerint az első napon azonos nemzet tagjaiból
összeállított párosok játszottak egymás ellen, míg másnap különböző nemzetek férfi és női
játékosait párosították össze a szervezők. A mérkőzések 60 percig tartottak, és az aktuális
állásnál megnyert játékok összesítéséből alakult ki az országok közötti sorrend.
A létszámában kicsiny, bár nagyon lelkes magyar küldöttség erejéből így tisztes helytállásra
futotta csak, 90 pontot szerezve összesítésben nem tudtunk egyetlen más csapatot sem
megelőzni, míg a győztesnek járó kupát nagy meglepetésre Belgium 166 ponttal (egyetlen
pont különbséggel) elorozta a házigazda csehek elől.

Pedig villámrajtot vettünk, hiszen a Váry-Flóriánschitz páros 9:4-es győzelemmel kezdett a
wimbledoni klubtagokból álló angol kettős ellen, majd a Pohly-Váry duó is jól tartotta magát
(5:8) a hazaiak ellen, volt viszont olyan találkozó, ahol igazi „nagymenőkkel” kellett
szembenézni, többek között Faragó Judit kétszer is játszott az ellen az Iva SimunkovaBudarova ellen, aki pályafutása csúcsán 24. volt a WTA ranglistán…A második napon Váry
András egy brit, Almai János és Pohly Ferenc egy-egy cseh hölgy oldalán aratott győzelmet,
és Almai János erejéből még egy döntetlenre is futotta egy belga kolléganő partnereként.

Az előzetes hírekkel egybevágóan a házigazdák nagyvonalú és meleg vendéglátásban
részesítették a résztvevőket, elsősorban Jiri Medonos és az ezúttal teniszütőt nem ragadó,
ám a szervezésben nagyon aktív Helena Sukova jóvoltából. A világszínvonalú teniszklubban
a játékfeltételek és a klub étterme is kifogástalan volt, a kiegészítő programok pedig kitűnő
alkalmat kínáltak mind az ismerkedésre, mind pedig Prága és környéke szépségeinek
megismerésére.
A két játéknap közötti estén egy 3 órás, vacsorával egybekötött moldvai hajókirándulásra
hívtak meg mindenkit, és itt került sor a protokolláris köszöntésre, amelynek keretében a
meleg vendéglátást köszöntő beszéddel és Hungaricummal köszöntük meg Jirinek és
Helenának.

A verseny utáni napon pedig a Prágától 35 km-re lévő gótikus Nelahozevesi kastélyba
kirándultunk profi idegenvezetői tárlatvezetéssel, ahol nemcsak a reneszánsz épület
szépségeit, de a Lobkowicz család páratlan művészeti és lakberendezési gyűjteményét is
megtekinthettük.
dr. Almai János

