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Tento deň bol asi najdôležitejší z toho, čo sa zatiaľ odohralo. Začal sa veľmi dobre, miešaná 

štvorhra Pištej , Balážová porazili Talianov a postúpili do štvrťfinále. Priebeh bol však zaujímavý. Náš 

pár prehrával už 1:2 na sety a 3:5. V tom momente bola na podaní Baška, zle si vyhodila loptu 

a nahnevaná ju poslala do bočnej ohrádky. Vyzeralo to, že zápas bude mať rýchly koniec, lenže práve 

v tejto chvíli sa vývoj začal točiť na našu stranu a Stoyanov s Piccolin vyšli naprázdno. Výkon našich 

a hlavne Bašky, nebol optimálny, ale ukázali svoju silu, že dokážu vyhrať aj vtedy, keď sa im nedarí.  

Nasledovali štvorhry žien. Oba naše páry vyhrali, Baška s Matelovou porazili mladé Rusky 

Tailaková, Kolish, pomerne ľahko 4:1. Ódorová, Kukuľková síce vyhrali len 4:3 s Moret, Galic, ale vo 

všetkých setoch mali navyše a posledný set mali úplne pod kontrolou a možno je dobre, že hrali 

dlhšie, aby sa viac zohrali a nacvičili si určité herné situácie. 

Štvorhra mužov: Pištej, Sgouropoulos prehrali s Badowski, Zatowka. Náš pár prehrával už 1:3 

na sety, no nezlomili sa, zabojovali, stále museli hrať iné taktické systémy a podarilo sa im stav 

vyrovnať. Poliaci spolu hrajú veľmi dlho, sú perfektne zohratí a vzájomne sa dopĺňajú. Škoda úvodu 

rozhodujúceho setu keď Ľubo s Grékom zahrali veľmi dobre takticky, no vždy urobili malú chybu. 

Wang s Gionisom naopak excelovali so Srbmi v prvých dvoch setoch. Potom Peto, Jevtovic 

zmenili umiestňovanie lôpt a trochu zdramatizovali zápas. Obranári si však štvrtý a piaty set vyhrali 

v koncovkách a pomerne v kľude vyhrali 4:1. 

Najočakávanejší zápas dnešného dňa sa hral o 14:00 v hlavnej hale na stole číslo 4. Miešaná 

štvorhra Pištej, Balážová proti Rakúskemu páru Fegerl, Polcanová. Štvrťfinále, teda boj o medaily. 

Naši začali vo veľkom štýle, prvý set hladko vyhrali a aj v druhom sete boli lepší. Urobili si náskok 

štyroch bodov 9:5 a dostali sa aj ku trom setbalom v rade 10:7. Je treba však povedať, že ich súperi 

im k bodom doteraz veľmi pomáhali svojou nervóznou hrou a chybami, ktoré najmä Ľubo vedel 

využiť v náš prospech. Barbora sa držala dohodnutej taktiky, veľmi sa do ukončovania netlačila. Za 

stavu 10:9 sme zobrali pre istotu timeout, ale nepomohol. Ľubo sa snažil ihneď na príjme rozhodnúť 

svojou nevyspytateľnou packou, ktorá žiaľ mierila do pásky. Set sa prehral, ale pokračovalo sa ďalej. 

Aj v treťom sete mali naši hráči navyše a znovu sa dostali k setbalu na 10:9. Znovu to nestačilo na 

výhru a do štvrtého setu už išli Fegerl s Polcanovou  ako favoriti, pretože z nich opadla nervozita, 

zlepšili a spresnili svoju hru. Navyše sa naši hráči dostali pod ešte väčší psychický tlak, vyšli 

z nastúpeného tempa a prišla aj frustrácia z premárnených šancí. Koniec bol rýchly a horký. Vytúžená 

medaila nám unikla pomedzi prsty. Je pravda, že súperi mali aj kus športového šťastia, ale na to sa 

vyhovárať nemôžme. Mali sme to vo svojich rukách a to nebolo všetko.  

Tento neúspech sa odzrkadlil zákonito aj na neskorších zápasoch v súťaži jednotlivcoch. Ľubo 

aj Baška vypadli hneď v prvých kolách. Pištej síce s veľmi dobre hrajúcim Francúzom Akkuzu 2:4, keď 

sa nedokázal naplno sústrediť na svoju hru. Za nepriaznivého stavu 1:3 dokázal svojimi skúsenosťami 

sa vrátiť do zápasu, a aj za cenu žltej karty vyhral set na 2:3. V šiestom sete síce bol stále pod tlakom 

súpera, no odolal a znovu dotiahol set do koncovky a dokonca mal aj setbal, ktorý ale nepremenil.  

Barbora Balážová sa doslova utrápila s mladou Španielkou čínskeho pôvodu. Ak by úspešne 

dokončila sľubne rozohraný prvý set, bola šanca, že sa ukľudní a nájde svoj rytmus hry. Nestalo sa 

a tak musela vypiť svoju čašu horkosti až do dna.  

  


