
JUNIOR DAVIS CUP            PELHŘIMOV 5. - 7. 12. 2015  

SLOŽENÍ DRUŽSTVA: Novotný Šimon, Krejčí Jan, Bezdíček Bohumil 

TRENÉR: Čapoun Jan 

Po tradičním příjezdu o den dříve a absolvování tréninku k potvrzení si dobré formy na umělé trávě 
místní haly panovala v týmu bojovná nálada. 

Ranní los nám určil jako soupeře favorizovaný tým - druhé nasazené jižní Moravany, připravující se v 
top centru Prostějov. Celé utkání bylo plné zvratů a napětí, Bóďa Bezdíček po kvalitním výkonu těsně 
nestačil na Křesinu, avšak obrovskou senzaci přes zasloužený aktivní výkon předvedl Šimon Novotný, 
jež zvítězil nad 4. hráčem celostátního žebříčku Černým 6/7, 6/3, 6/1. Rozhodoval poslední večerní 
zápas, v němž naši borci Novotný, Bezdíček těsně podlehli 4/6, 5/7 a o kousek jim unikla senzace 
turnaje. 

Druhý hrací den jsme nastoupili proti výběru severních Čech, kde jsme bez zaváhání dominovali 3/0 na 
zápasy po výhrách bezvadně hrajícího Bezdíčka s Rudolfem 6/3, 6/4 a Novotného s Lajbrem 6/4, 6/1. 
Šanci zahrát si čtyřhru dostal Jan Krejčí, jež ji proměnil nejlepším výkonem na dvorci a s Bezdíčkem 
zvítězili nad Lajbrem s Popelkou 6/4, 7/5. 

V zápase o konečné 5. - 6. místo nás čekal nevyzpytatelný soupeř ze západních Čech. Zahajovací utkání 
plné taktiky zvládl lépe Západočech Babka proti Krejčímu, ale naše jednička Šimon Novotný potvrdil 
skvěle načasovanou formu a třetím vítězstvím v řadě na první pozici se stal neporaženým hráčem 
turnaje. Janouška rozstřílel především skvělými returny 6/3, 6/2. 

V rozhodující čtyřhře Novotný, Krejčí - Janoušek, Hertl náš tým nejprve otočil první set z 0/2 na 6/2, 
poté v druhém setu od stavu 1/2 prohrál čtyřikrát v řadě za stavu 40/40 pravidlo No Ad, což znamenalo 
ztrátu setu - 1/6. Rozuzlení večerního zápasu přinesl Champions Tie Break, v němž po jistějším výkonu 
zvítězili Západočeši 10 / 5 a rozhodli tak o 6. místě Východočechů v konečném umístění Junior Davis 
Cupu 2015. 

 


