Bulgaria Open 2018, štvrtý deň

Do hlavnej súťaže na Bulgarian Open vo štvorhre sa ako nasadený pár dostali
Balážová, Matelová. Už včerajší žreb im prisúdil kvalifikantky z Číny. Je pravda, že mohol byť lepší, ale
čo sa dá robiť. Dievčatá sa však nezľakli, je vidno, že si veria, a snažili sa presadiť svojou hrou a najmä
zohratosťou. Postavenie v prvou a treťom sete im viac vyhovovalo a tak tieto sety aj vyhrali. Teraz
bolo na tréneroch a na samotných hráčkach, aby sa našiel recept na to nevýhodné postavenie.
Ukázalo sa však, že to boli práve ich súperky, ktoré vymysleli niečo nové na začiatku rozhodujúceho
setu pri kvázi našej výhode, a urobili si strategický náskok troch bodov. Ani možnosť timeoutu
dievčatá nezachránila, Číňanky už si verili, a ukázali svoju hernú a taktickú kvalitu. Prehra 2:3 je už
opakovateľne asi preklatá, vždy chýba kúsok, alebo málo, na víťazstvo. Stále sú to Ázijské páry, ktoré
nás vyradia z hry. Dúfam, že tieto skúsenosti a pech na žreb, sa otočia práve na dôležitých
Majstrovstvách Európy, ktoré nás čakajú o mesiac.
Okolo obeda sme mali naplánovanú zmenu hotela, potom samozrejme tréning, pozeranie
zaujímavých zápasov a svetových hráčov. Ja som napríklad sledoval Harimota. Pred zápasom
trénoval, v prvom kole zrušil 4:0 Kórejca Baek Hogyuna a potom? Čo si myslíte? Oddychoval? Nie.
Znova som ho videl v tréningovej hale a drel na svojich prednostiach. Zahral krátke podanie, jeho
otec mu nakrátko prijal a Harimoto zahral bombu banánom. Stále dokola, stokrát a ešte to nie je
dobré a znova, a stále nespokojnosť so svojim úderom. Potom jeho otca vystriedal iný Japonec, asi
sparing, a to isté v bledo modrom. Podanie a dlhý príjem do backhandu a bomba po čiare, blok
Harimotovi do forehandu a topspin (skôr bomba half) zase po čiare. No skrátka niečo neuveriteľné.
Mali stôl len pre seba, vyzeralo to, že ho majú predplatený, nikto tam nechcel ísť, aj keď hala bola
plná. Poslal som teda Habesohna s Hohmaierom, iba tak zo srandy, na jeho stôl. Chceli ísť k nejakým
babám do kríža, pýtam sa teda, prečo nejdú k nejakým Japoncom, napríklad k Harimotovi. No a išli.
Stôl nebol rezervovaný pre super dieťa, ale keď som ho aj naďalej sledoval, už bol nahnevaný
a nespokojný. Niekto mu „ukradol“ kúsok času na svoje napredovanie. Nemohol už plne využiť
tréningový čas, išiel už len na 50 percent. Musel chvíľu čakať než sa znovu dostane na „svoj“ stôl. Aj
toto sa deje na svetovom okruhu. Je to ozaj pekné vidieť súčasné aj budúce legendy v tréningovom
nasadení na živo. Ma Long, Xu Xin, Samsonov, Harimoto a podobne.
O chvíľu nastúpi aj náš super talent Wang Yang ( a to myslím vážne ) práve proti Xu Xinovi.
Dvoch hráčov si Yango neprial do prvého kola – Xu Xina a Ma Longa. Jedného z nich dostal a ide
vyskúšať. Uvidíme.
Takže to bola rýchla záležitosť. Xu Xin si v zápase robil čo chcel. Asi na tu obranu ešte
nezabudol hrať. Nie je čo komentovať. Wang síce vyhral jeden set, ale vyzeralo to ako darček od Xu
Xina. Nič to, Wang si pripísal balík bodov, teraz ešte v Olomouci niečo uhrať a pripravovať sa na ME.
Zajtra až večer odlietame do Bratislavy. Všetci ešte cez deň pôjdu na tréning, možno do SPA,
využiť bazén, rôzne sauny a masážne vane. Dúfam, že nás už nič neprekvapí, že pôjdu veci ako majú
a šťastlivo sa vrátime na Slovensko. Ďalšie správy už o chvíľu z Olomouca.
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