ME mužov a žien 2018, deň štvrtý

V piatok ráno sme sa snažili v súťažiach štvorhier vylepšiť našu bilanciu. No žiaľ ani v jednom
z troch prípadov to nevyšlo. Štvrtý nasadený pár Balážová, Matelová podľahli Polcanovej s Noskovou
pomerne ľahko. Škoda len druhého setu, kde vyhrávali 10:8, ale ani toto vedenie im nepomohlo, ba
práve naopak. Ich spoločný výkon išiel smerom nadol, vzájomne sa dopĺňali chybami a celkový dojem
bol zlý. Aj takéto stavy sa bežne v stolnom tenise, najmä na vrcholných podujatiach, objavujú.
Možno, alebo skôr určite, nezvládli psychicky priveľký tlak, ktorý na nich bol.
Ódorová s Kukuľkovou začali svoj zápas druhého kola proti dvojici z Rumunska Diaconu,
Ciobanu veľmi pekne a vyhrali úvodný set 11:8. Aj v ostatných setoch hrali sympaticky, mali svoje
šance, v niektorých momentoch boli aj lepšie ako súperky, no urobili chybičku, alebo dostali
prasiatko, či súperky náhodne vrátili ich údery, a tak prehrali 1:4. Ich výkon hodnotím pozitívne.
Vo štvorhre mužov sa okolo obeda predstavila dvojica Wang Yang s Gionisom. Vyskúšali
poraziť ozaj zaujímavý Nemecký pár zložený z univerzálneho obranára (Filus) a
univerzálneho útočníka (Walter). Zápas si pochvaľovali najmä diváci, lebo skoro každá výmena bola
plná rôznych útočných aj obranných úderov, všetci aktéri veľa behali, menili pozície a snažili sa nájsť
taktiku na víťazstvo. V prvej polovici zápasu to boli naši hráči, ktorým sa to darilo lepšie a vyhrávali
2:1 na sety, no v druhej polovici to boli viacúčelový súperi, ktorí našli recept na ich obrannú hru.
Celkové skóre na konci tohto náročného zápasu: 4:2 pre Filus, Walter.
Vo večerných dvojhrách mužov sme fandili Wangovi, ktorý zostal v hre na ME už jediný
a znovu si meral sily s Walterom – veľmi dobre technicky vybavený chytrý hráč s úžasnou
anticipáciou. Šancu, okrem vyhraného tretieho setu, mal Wang aj v prvom a piatom sete, lebo v nich
vyhrával 8:6 a 8:5. V prvom sete nezvyčajne veľa chyboval v obyčajnom pinku aj v prechode do útoku.
V piatom sete mu náskok nedovolil dotiahnuť do konca vynikajúco hrajúci Walter a tak Wang prehral
1:4.
To bol koniec vystúpenia našich reprezentantov na ME mužov a žien, ktoré sa konali v
Španielskom prímorskom a krásnom meste Alicante. Organizátorom sa šampionát vážne podaril –
ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na pláži, cesta autobusom do haly trvala prijateľných 15-20
minút, hlavná hala nemala problém, v druhej hale síce chýbala klimatizácia, ale ináč v pohode, jedlo
bolo pestré, kvalitné, chutné a bolo ho dosť. Jediná chyba bola, že sme sa stravovali v kasíne, čo bolo
dosť čudné a nevhodné. Počasie bolo príjemne letné, voda v mori ľahko osviežujúca.
Bilancia našej výpravy: mix Pištej-Balážová 5.-8.miesto, tri páry Ódorová-Kukuľková,
Balážová-Matelová, Wang-Gionis 9.-16.miesto, Pištej-Sgouropoulos 17.-32.miesto, Novota, Valuch
v kvalifikácii, jednotlivci Wang Yang 17.-32.miesto, Pištej, Balážová 33.-64.miesto, Valuch 2.
v skupine, Ódovová, Kukuľková 3. v skupine a Novota 4. v skupine.
Vytúženú medailu sa nám teda nepodarilo získať, ale účasť na Európskych hrách Ľuba s
Barborou určite neminie. Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom aj v druhom kole otáčali nepriaznivé
stavy, a ak by napríklad hneď vypadli, nemohli by sme nič povedať. Naopak ich oboch musím
pochváliť za bojovnosť a za odvahu s ktorou niesli svoje kože na trh.
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