Austrália open, deň tretí
Dnes sme začínali zápasy pomerne skoro, takže už žiadne ranné vyspávanie nebolo. Raňajky
o ôsmej a prvým autobusom do haly, pretože už o desiatej náš miešaný pár nastúpil na svoj zápas
o postup do štvrťfinále. Žreb bol tentokrát milosrdný a Ľubovi s Baškou prisúdil španielsku dvojicu
Robles a Dvorak. Mimochodom sa naši súperi pohybujú momentálne na 9.mieste svetového rebríčku
miešaných štvorhier. Tuto skutočnosť však náš pár vôbec neakceptoval a rozdielom triedy ich
prevalcoval v krátkom čase 3:0 na sety. Dôležitý okamih pre zdramatizovanie zápasu si Španieli
nechali ujsť pomedzi prsty, keď nedokázali využiť vedenie 7:4 v prvom dejstve. Je pravda, že od tohto
stavu naši prísne dodržiavali víťazný systém hry a tento set otočili na 11:7. Ostatné dva sety boli iba
formalita, súperi sa vážne nemali čoho chytiť a Slováci hrali vo veľkej pohode.
Tréner Jaro Truksa: „Ľubo s Baškou sa od zápasu k zápasu viac a viac zohrávajú, komunikujú
spolu a zvyšujú si sebavedomie, čo bol v princípe jeden z cieľov týchto ázijsko-austrálskych tripov. Po
viacerých neúspešných pokusoch sa im podarilo konečne dokázať, že sú ozaj kvalitný deblový pár
a treba s nimi na svetovej scéne rátať.“
Iné to bolo vo štvorhrách. Najmä pár Balážová-Dvorak v prvom kole dostali priveľké sústo.
Číňanky Gu Yuting-Li Jiayi v každom sete síce potrápili a to hlavne Baška, ktorá sa zlepšuje doslova zo
dňa na deň, ich ničila svojimi skvelými údermi z oboch strán, ale v koncovkách to prestalo chodiť na
stôl a prehrali 0:3 na sety.
Viac šancí na úspech, teoretický aj praktický, mali Ľubo s Antonom proti japonskej dvojici Koki
Niwa, Jin Ueda. Prvý set 9:9 a trochu netakticky zahraná koncovka. V druhom dokonca vedenie 9:6
nestačilo na potvrdenie vyrovnanosti zápasu. V treťom znovu ukazovali naši hernú a taktickú
prevahu, no aby set vyhrali, museli odvracať mečbol, čo sa im aj konečne podarilo. Vyzeralo to, že sa
už chytili, ale aj Japonci vedia hrať a vo štvrtom sete im odskočili až na vedenie 9:3. Škoda, lebo prišla
šňúra víťazných bodov a za stavu 9:6 si museli súperi brať timeout. Ani to okamžite nepomohlo
a ďalšími dvoma víťaznými bodmi sa Ľubo s Antonom priblížili na najtesnejší rozdiel 9:8. Heslo:
„každá šňúra sa musí raz skončiť,“ zafungovalo akurát v tomto momente. Prehra vo štvrtom sete 8:11
ukončila nádejný zápas a skóre 1:3 posunulo Japoncov medzi osmičku najlepších mužských párov na
Austrália open 2018.

Komentár Ľubomíra Pišteja: „Zase sme prehrali v koncovkách, tak ako predošlé zápasy.
Chýba asi viac zohranosti v krízových momentoch.“
V jednotlivcoch sa Baška snažila prejsť prvým kolom cez vždy nebezpečnú Japonku
s vynikajúcim podaním a dvomi poťahmi značky Huricane. V prvom sete bolo skóre až do konca
vyrovnané, ale 12:10 vyhrala aziatka. Keďže Baška v princípe netrafila nič, myslel som, že ak sa
dostane do svojej hernej pohody, môže byť bez problémov úspešná. Nestalo sa. Barbora pokračovala
v robení ľahkých chýb, najmä prvých topspinov, naopak jej súperka išla s výkonom hore a v kľude si
doviedla zápas do víťazného konca. Nevadí, jedno pozitívum sme z tohto zápasu vydolovali. Baška už
hrá viac forehandových podaní v rôznych variantoch.
Posledný zápas dňa, a to myslím doslova, lebo miešanú štvorhru Ľubo s Baškou hrali
jednoznačne najdlhšie zo všetkých, sa nepodarilo vyhrať. „Je to vážne veľká škoda, zase sme boli
blízko, piaty set prehrať 9:11 je smola smolovatá“ povedala Barbora Balážová ihneď po zápase, aj
keď trochu viac korenisto – originál sa uverejniť nedá, to asi chápe každý, kto kedy v živote športoval.
Ja poviem len to, že obaja podali zase lepší výkon ako v predchádzajúcich stretnutiach a to je
pozitívny impuls do ďalšej práce.
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