Ospravedlňujem sa za neskorú správu. Včera večer sme vo štvorici s trénermi a predsedom zväzu
pracovali do jednej v noci a dnes som od skorého rána bol celý deň na ceste domov.
V druhý deň majstrovstiev prebiehal popri súťažiach aj kongres ETTU. Na kongrese nás reprezentovali
predseda zväzu Zdenko Kríž a podpredseda Branislav Kalužný. Najočakávanejším bodom programu
bolo predpokladané hlasovanie o dôvere súčasnému prezidentovi ETTU Rolandovi Kramerovi (Hol.).
Tento je už pokračovaním kauzy z predchádzajúceho kongresu v Halmstade v súvislosti s obvinením
z porušenia finančných pravidiel pri výplate náhrad za výkon jeho činnosti. Už počas prvého dňa ME
sa z táboru jeho podporovateľov aj odporcov (reprezentovaného najmä súčasným podpredsedom
Munivranom, bývalým predsedom Bossim a predsedom slovinského zväzu Hribarom) šírili informácie
o ponuke vzdať sa funkcie výmenou za stihnutie žalôb proti nemu, o možnom spojení s odstúpením
celej exekutívy a ďalšie. Na kongrese vystúpil s tvrdým príhovorom prezident ITTF Weikert, ktorý
apeloval na európske krajiny ukončiť spor a starať sa o rozvoj stolného tenisu na kontinente. V závere
dokonca pohrozil budovaním nových štruktúr v Európe, pokiaľ sa tak nestane ! Na programe boli 4
návrhy rezolúcie v súvislosti s prípadom, dva za schválenie ním predloženej správy na
predchádzajúcom kongrese a tým aj potvrdenie finančných náhrad (nemecký) a vyslovenie podpory
exekutíve za kvalitnú prácu a jej potvrdenie vo funkcii do pravidelného volebného kongresu
v rsvetovej oku 2020 (dánsky), ďalšie dva za vyslovenie nedôvery a odvolanie (slovinský návrh a návrh
Bosny a Hercegoviny reprezentovanej p. Bossim). O návrhoch sa hlacovalo postupne, tajným
hlasovaním. Keď prvé dva návrhy prešli výhrou 34-21 pre súčasné vedenie, navrhovatelia ďalších
dvoch tieto stiahli. Slovenský predseda pritom vyzval krajiny na podporu súčasného vedenia v práci
a vedenie, aby pracovalo v prospech všetkých krajín, vrátane tých, ktoré hlasovali proti nemu. Spor
vyzerá byť v rámci zväzu uzavretý, pokračujú však procesy spustené proti R. Kramerovi, ako
súkromnej osobe. Z nášho pohľadu ešte dve dôležité informácie z kongresu – predseda Kríž bol
potvrdený na ďalšie dva roky na pozícii predsedu veteránskej komisie ETTU a schválený bol návrh
stolnotenisovej federácie Malty na znovuotvorenie otázky systému majstrovstiev sveta družstiev zo
strany ETTU, s cieľom vrátiť sa k terajšiemu systému s účasťou 96 družstiev. Táto snaha má reálne
minimálne šance, je však aj reakciou na kvóty pridelené Európe pre nový, zúžený systém. Európa má
mať nárok na 9 miest plus možnosť bojovať o ďalších maximálne 5 miest cez systém kvalifikácie.
Na stoloch zatiaľ ďalej prebiehali súťaže v kvalifikácii dvojhry. Najprv ráno Eva Ódorová s Wangom
úspešne zvládli svoju premériu mixy v tomto zložení. Podľa vlastných slov sa prvé dva sety ešte len
hľadali a spoznávali, ale zápas zvládli bez problémov 3-1 a spolupráca fungovala dobre.
V dvojhrách Eva dobrým výkonom veľmi rýchlo sfúkla Portugalku Silva 4-0, čo jej však už prinieslo iba
3.miesto v skupine. Potom Táňa Kukuľková hrala o možný postup s Lupulescu (SRB). Pred zápasom
bola situácia v skupine zamotaná, kedy Kuki mohla ešte obsadiť ktorúkoľvek priečku, od prvej po
poslednú. Kuki však bola opäť veľmi zviazaná a bála sa sama niečo vytvoriť. Keď za stavu 1-3 už
nemala šancu postúpiť, trochu sa uvoľnila a zaraz bolo 3-3 na sety. Nakoniec však prehra 4-3
znamenala s jednou výhrou v skupine konečné 4.miesto. Samo Novota musel na prípadný postup
vyhrať nad Srbom Jevtovičom 4-0 alebo 4-1 a čakať na prehru Pucara so Sgouropoulosom. V tomto
zápase to však bol jeho najslabší výkon v skupine a vôbec sa nedokázal dostať do tempa. Jasná prehra
4-0 znamenala 4.miesto v skupine. Posledným želiezkom v ohni bol Sašo Valúch, ktorý hral priamy
zápas o šancu na postup z druhého miesta proti Bulharovi Kodjabashimu. Nesmierne dramatický
zápas, v ktorom bol Sašo herne lepší, súper však ťažil z výborného podania. Pri dobrom príjme sa
Sašovi darilo ho dostať pod tlak a robiť body. Občas však medzitým urobil chyby, ktoré pomáhali
Bulharovi držať kontakt. Šiestom sete mal Sašo mečbal, nevyužil ho a set prehral. Obrat však
nepripustil. Do siedmeho vstúpil veľmi úspešne a postupne viedol až 10:0. Zápas vyhral a čakal, či
bude vyžrebovaný do play-off kola o postup do hlavnej súťaže. Z 23 skupín totiž postupovali víťazi

a 18 hráčov z druhého miesta hralo zápas o ďalších 9 miest. Piati hráči tak dostali čierneho Petra,
Sašovi sa bohužiaľ ušiel, rovnako tak Čechovi Konečnému. Z druhého miesta postupovali aj dvaja
bývalí medailisti z majstrovstiev Európy – Maze (zlato 2009) a Karakaševič (bronz 2011). Obaja
skončili porazení v play-off, na rakete Taliana Bobocicu, resp. Rakúšana Levenka. Keď som spomenul
Čechov – podaril sa im výborný výsledok, zo šiestich hráčov v kvalifikácii postúpili piati do hlavnej
súťaže, takže spolu s jedným nasadeným mužom a ženou tam budú mať sedem hráčov !
Potom sa už rozbehla aj súťaž štvorhier, najprv zápasmi kvalifikácie. Eva s Kuki proti nebezpečným
Slovinkám zahrali veľmi dobre a dostávali ich stále pod tlak. Dokázali ich rozbehať a prinútiť robiť
chyby. Výhra 3-0 a presvedčivý postup do hlavnej súťaže.
Ľubo s Grékom Sgouropoulosom je novo zložená dvojica a boli sme zvedaví, ako si sadnú. Bolo to
výborné, obaja hrali veľmi technicky a variabilne a Španielom nedali šancu. Naopak, Samo so Sašom
proti kvalitným Talianom Bobocica-Mutti síce začali veľmi dobre a viedli celý prvý set, prehrali ho
však v koncovke a už sa im nepodarilo dostať späť do zápasu. Po prehre 0-3 sa so súťažou rozlúčili.
Večer sa do hry dostala už aj Barbora Balážová, po takmer dvoch dňoch čakania. Začali sa hlavné
súťaže úvodným kolom mixy. Našim obom párom prisúdil žreb ťažkých súperov z Rumunska. Eva
s Wangom proti Ionescu-Szocs, ktorí obaja hrajú výborne na obranu. Ľubo s Baškou dostali najťažši
pár, ktorý z kvalifikácie mohli dostať – Szocs(brat vyššie uvedenej hráčky) s Monteiro-Dodean, ktorá
je úradujúca majsterka Európy v mixe. Oba páry začali dobre a vyhrali 11-9. Wang s Evou potom však
mali horšie postavenie, kedy Wang hral na Ionesca a ten tvrdými topspinmi Eve nedával šancu. Naši
skúšali, čo sa dalo, ale Wang nemohol Rumunovi zabrániť dostať sa do útoku. V ďalšom sete to chcelo
vyhrať pri lepšom postavení. Prehrávali však hneď od začiatku až do stavu 2-8, potom začali
doťahovať. Rumuni však kontrovali a stav bol 6-10. Vtedy naši zahrali pár vynikajúcich lôpt a za stavu
9-10 Wang podrezal príjem a Szocs zahrala topspin od sieťky von. Následne ďalší odvrátený setbol. Za
stavu 11-12 opäť rovnaká situácia, Wang čop na príjme, Szocs topspin, lopta sa však teraz cez sieťku
pregúlila na našu stranu. Eva síce zareagovala a ťažké prasiatko chytila, ale Rumuni už bod a set
urobili. Posledný set mali Rumuni opäť lepšie postavenie a zápas doviedli do víťazného konca 3-1.
Medzitým Ľubo s Baškou prehrali druhý set po vyrovnanom priebehu, v ktorom im súperi ušli
v koncovke a set vyhrali 11-9. Ďalší set od začiatku viedli Rumuni, postupne ho vyhrali a nevyzeralo to
dobre. Vo štvrtom však naši od začiatku ožili, viedli čoskoro 8-2 a set v pohode dotiahli. Rozhodujúci
set sme začali nedobre – za stavu 1-3 bral tréner Truksa time-out. Pomohlo to, ihneď bolo 3-3. Za
stavu 4-4 podávala Baška. Vyššie vyhodený servis si však nechtiac vyhodila krivo, loptička letela za ňu.
Baška si rýchlo ustúpila, ako-tak zaservovala v núdzi dlhý servis, ale aspoň na stôl. Rumun však urobil
chybu na ľahkom topspine. Vtedy sa začal cirkus – Rumuni začali protestovať, že servis bol
nekorektný, nevyhodila si rovno loptu, alebo dokonca, že servovala nad stolom (pritom ona si
odhodila loptu vlastne smerom od stola). Zavolali aj hlavného rozhodcu, po takmer piatich minútach
hádky však ostal stav 5-4 pre nás. Baška s Ľubom sa, naštastie, nedali vyrušiť. Ihneď zvýšili na 6-4.
Vtedy však prišla séria útokov Rumunov a stav 6-9. Baška s Ľubom sa však ešte zmobilizovali
a vyrovnali na 9-9. Za tohto stavu išiel na príjem od Szocsa Ľubo a zaúradoval. Prvou packou urobil
priamo bod a druhou opäť prekvapil Dodean a pripravil loptu, ktorú už naši dotiahli. Výhra 11-9
a prešli sme cez veľmi ťažkú prekážku. Ďalšie kolo by mohlo byť ľahšie. Po zápase Ľubo povedal, že
neustále príjem skracoval, lebo to na Rumunku platilo. Vtedy si však povedal, že kedy chceš tú packu
vytiahnuť, keď nie teraz. A zafungovalo to. Správne rozhodnutie v správny moment a hlavne nemal
obavu zahrať niečo za dôležitého stavu. Na druhý deň už v mixe o postup do štvrťfinále a tiež
o postup na Európske hry.
Od dnešného dňa preberá štafetu so správami tréner Truksa, tak dúfam, že bude prinášať len radosti.

