
Austrália open, deň 2 

Dnes sme sa tiež neponáhľali s budíčkom. Na raňajky sme išli o 8:45 a pred obedom. 

A vlastne obed sme dnes kvôli časovému plánu a cestovaniu nestihli. 

Ľubomír Pištej v zápase proti Robinotovi podal veľmi koncentrovaný a bojovný výkon. Stále sa 

hrali koncovky, ktoré zvládol Ľubo o trochu lepšie v pomere 3:2. Striedal dobre taktické prvky 

a v závere zápasu dominoval svojou agresívnou hrou, tak ako ho poznáme. Celkovým víťazstvom 4:3 

si zabezpečil postup zo skupiny a možnosť sa popasovať s Roblesom o hlavnú súťaž na stole číslo 5 

o 17:30 nášho austrálskeho času.  

Ľubomír Pištej: „Podal som podstatne lepší výkon ako na turnaji v Kórei. Mal som lepší príjem 

podania, aj pohybovo som sa zlepšil a najmä som sa dokázal presadiť svojim nátlakovým forhandom.“ 

15:50, na stole číslo 3, sa predstavila v boji o postup zo skupiny a tým aj priamo do hlavnej 

súťaže, naša Baška,  Barbora Balážová. Proti nasadenej hráčke, ktorá je na 39.mieste svetového 

rebríčka, odohrala zápas na vysokej taktickej úrovni. Baška si verila, bola aktívnejšia, umiestňovala 

perfektne lopty podľa potreby a doslova eliminovala hru Meshref. V treťom sete dokázala otočiť 

nepriaznivý stav 4:8 a dvihla si tým sebavedomie. Záver štvrtého setu si trochu skomplikovala, keď na 

moment stvrdla, stratila náskok, ale potom suverénne odvrátila setbal a ukončila zápas.  

Barbora Balážová: „Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo postúpiť do hlavnej súťaže. Získam 

dosť bodov a možno budem nasadená na blížiacich sa ME.“  

Ľubovi sa postúpiť do hlavnej súťaže dnes nepodarilo. Môžem však povedať, že podal veľmi 

kvalitný športový výkon. Zlomový, alebo prinajmenšom veľmi dôležitý, bol tretí set. Obaja predvádzali 

úžasný stolný tenis, nikto nechcel tento set prehať. Ľubo mal zopár šancí na vedenie 2:1 na sety, no 

buď urobil chybu, alebo si Robles uhral svoje. Možno aj prvý set označiť pre Španiela ako základný 

stavebný kameň. Ľubo totiž začal vo veľkom štýle, hral agresívne a keď to padalo na stôl, tak nemal 

súper šancu, ale častejšie sa sám vystrieľal. Ďalší postreh zo zápasu bol ten, že sa vážne Ľubo dokázal 

dostať do plnej koncentrácie. Nie však stále. Mal aj hluché miesta a v nich stačil napáchať pár chýb 

v rade, čo ho následne stálo viac námahy a síl. Ak by však taký výkon opakoval na každom turnaji, tak 

by som to ako tréner bral všetkými desiatimi – pardon 9,66 – chýba mi totiž jeden článok na prste.  

Dostal som otázku od mojej ženy cez Messenger: „Si nahnevaný“ „To teda vôbec. Veď Ľubo 

odohral vynikajúci zápas, urobil pre víťazstvo maximum, bojoval, držal sa taktiky a striedal ju ak bolo 

treba. A ak takto hráč pristúpi k zápasu a odovzdá zo seba všetko čo v ňom je, tak potom nemôže byť 

tréner nahnevaný. Potom je hrdý na svojho hráča.“ Som jej v podobnom duchu odpísal. „A ešte má aj 

body do rebríčka.“ Dodal som 

Ihneď po tomto zápase nasledovala mužská štvorhra, teda kvalifikácia do hlavnej súťaže. 

O tom napíšem iba toľko: Zápas trval 10 minút a súperi boli až moc odovzdaní. Perličkou bola 

situácia, keď Ľubo zahral zlú loptu do boku stola a súperi sa hádali, že bola dobrá. Zvláštny úkaz. 

Zajtra nás čaká pomerne nabitý deň. Štyri účasti v hlavnej súťaži. Večera, sprcha a do 

pelechu. A to, že sme dnes nestihli obed, vôbec nevadilo, pretože je pre hráčov, v takom prípade, 

v players lounge nachystané celkom dobré občerstvenie – ovocie, raw tyčinky, energetické nápoje, 

káva a čaj, a čínske instantné nudle. 

 

Jaro Truksa a pozdravujú celé Slovensko aj Baška s Ľubom       


