
Bulgaria Open 2018, tretí deň 

 

Dnes sme začínali hrať až o 11:00. Boli to prakticky zápasy o postup zo skupín. Wang sa 

rozbiehal pozvoľna, zase prehrával 0:2, ale v ďalšom priebehu sa dokázal viac a viac presadzovať, 

Omotayo už nebol bezchybný a Wang celkom v pohode dokráčal k víťazstvu. Naopak Ľubo Pištej mal 

začiatok skvelý, v prvých dvoch setoch dominoval svojou kreativitou a je pravda, že mu na stôl padlo 

všetko ako chcel. Qiu Dang musel niečo zmeniť, hra sa vyrovnala, Ľubo začal robiť ľahšie chyby a to 

práve v koncovkách vo 4. a 5. setu. To bola smola, lebo Ľubo na svojho súpera určite mal, aj keď on 

urobil veľký progres za posledné obdobie.   

Novota, ako som písal už včera, aj dnes nedokázal viac potrápiť lepšieho súpera. Podľa jeho 

slov sa nedokázal dostať do tempa a robil dosť svojich chýb, najmä po podaní a príjme. Potešila nás 

však naša jednotka medzi ženami. Baška o postup zo skupiny hrala proti Galič ozaj sústredenie 

a nedala jej veľa šancí, viedla pohodlnie 3:0 na sety. Potom však prišiel útlm, aj keď údery boli dobré, 

ale jej hlava niekam odišla a na tieto malé zaváhania vždy doplatila prehrou v sete. Za stavu 3:3 na 

sety bola Baška na tom očividne psychicky zle, súperka sa chytila a hrala vážne excelentne. Čo na 

tom, že už mala dávno vyhrať, teraz prehrávala 4:8. A práve za tohto stavu ukázala naša hráčka svoje 

morálno-vôľové vlastnosti. Chytrou, drzou a najmä odvážnou hrou urobila zopár rýchlych bodov, 

vrátila sa naspäť do zápasu. Súperka už nebola taká bezchybná a Baška si suverénnym spôsobom išla 

pre víťazstvo. Bravo.  

 

V poslednom postupovom zápase si Kuki zahrala odvetu zo včerajška proti Trigolos. Som rád, 

že tento zápas začala tam, kde včera našla potrebný pokoj a systém hry. Hrala oveľa sebavedomejšie, 

dobre umiestňovala lopty a postupne eliminovala súperkino nebezpečné podanie. Síce po tuhou boji, 

ale presvedčivo v siedmych setoch, zápas vyhrala. Postup zo skupiny a možnosť si zahrať proti čínskej 

hráčke, je veľkým úspechom, nehovoriac o zisku peknej dávky bodov do svetového rebríčka. 

  

Do hlavnej súťaže už naše baby nepostúpili. Obidve prehrali s Číňankami, ale Barbora 

Balážová mala reálnu šancu na víťazstvo. Jej zápas sa lámal vždy na jednej lopte v setoch, možno 

smola, možno malá nedôvera v sebe samu, ju obrali o možnosť postupu. Kuki hrala svoje maximum, 

no ale ani to zatiaľ na svetové hráčky nestačí. Treba popracovať na pohybu do forehandovej strany 

a zlepšiť odtiaľ topspinovú hru. 

 

Vo večernom zápase mužov o postup do „Main draw“, si Wang už celkom v pohode 

a zápasovo rozohraný, poradil so svojim kolegom z tréningového centra v Dánsku Joutim z Brazílie. 

V prvých dvoch setoch nechytil nikdy začiatok, vždy prehrával 1:5, ale poctivou obranou a útokmi 

v pravú chvíľu, priebeh setov otočil a v ďalšom priebehu hry bol herne dominantný. 

 

Na hotel sme prišli pomerne skoro, stihli sme v kľude večeru a ja som sa dal do vybavovania 

ubytovania na jeden deň navyše. Nebolo to také ľahké, lacné a jednoduché, ako som si predstavoval, 

ale nakoniec sa alternatíva predsa len našla. To sa však dorieši až ráno z organizátormi. 



Zajtra nás čakajú dva zápasy – Balážová s Matelovou sa predstavia o desiatej hodine v hlavnej 

súťaži ako nasadený pár, proti, ako ináč, čínskej dvojici postupujúcej z kvalifikácie, a večer, desať 

minút pred osmou, zase Wang vyskúša Xu Xina, či nezabudol hrať na obranu. 

 

Ostatní hráči aspoň absolvovali nejaký tréning, ak sa našlo miesto v tréningovej hale a potom 

na hotelu utužovali vzájomné vzťahy a dobrú partiu, ktorá sa v krátkej minulosti vytvorila. 

 

To je všetko pre dnešok, držte palce, myslíme na vás a športu zdar 

 

Jaro Truksa, Panaguyrishte, 15.8.208 

 

 

 


