Zdravíme všetkých z ďalekej Číny, mesta Shenzhen.
Barbora Balážová, Ľubomír Pištej a Jaromír Truksa.
Cesta našej malej Slovenskej výpravy začala zaujímavo hneď na letisku vo Viedni, keď sme uvideli na tabuli, že
je náš let do Paríža zrušený. Na poslednú chvíľu nám dali let cez Moskvu a bolo všetko v poriadku. Iba v Šanghai
sme čakali o trochu dlhšie ako sme mali.
Organizátori boli fantastickí, všetko mali pod kontrolou. Na letisku nás čakali a autobusom nás odviezli na náš
hotel. Po dlhej ceste sme chceli jesť a aj sme mali lístky na večeru, ale tá, že vraj už končila 21:00 a my sme
dorazili na hotel až 22:30. Na recepcii povedali nie, no v reštaurácii bez problémov - áno, a dokonca nám ju
priniesli až na izbu. Ďakujeme.
No na druhý deň sme nabehli na normálny režim, aspoň sme sa tak tvárili. Doobeda tréning aj poobede. Horšie
to bolo so spánkom v noci, aj keď sme boli extrémne unavení, spať sa nedalo.
Takže v deň prvých zápasov moji dvaja zverenci 100% pripravení neboli, časový posun si vybral svoju daň. Ľubo
síce začal vo veľkom štýle, prvý set vyhral bez problémov 11:7. Potom nezachytil zmenu taktiky súpera, už
nemohol packovať jeho servis, robil aj chyby na príjme, čo je u neho nezvyklé. Stálo ho to tri sety, než sa znovu
dostal do hry. Štvrtý set začal však oveľa agresívnejšie, začal hrať aj dlhý rýchly servis, podarilo sa mu zahrať
zopár dobrých úderov a vyrovnal dvomi vyhratými setmi na 3:3. V poslednom sete Ľubovi na začiatku nevyšlo
úplne všetko tak ako by si to predstavoval, prehrával na otočke 3:5. Potom sa znova nakopol, bolo zjavné, že
nie prirodzene, ale dokázal ísť do vedenia na 6:5. Od tohto stavu však nič nepadlo ako chcel, vždy svoje
príležitosti doslova spálil, aj tak prehral až v koncovke 10:12.
Bola to ozaj škoda, súper, ktorého sa dalo zdolať. Bojovný výkon to bol, ale Ľubo bojoval aj so sebou samým a s
únavou, ktorá na ňom očividne ležala. Dlhší čas na aklimatizáciu sme nemali, KO systém, už aj v kvalifikácii je
krutý. Koniec súťaže jednotlivcov.
O pol hodinu po Ľubovi išla do boja aj Baška a to už v druhom kole kvalifikácie. Prvé kolo mala voľný žreb.
V druhom kole nastúpila proti nepríjemnej Japonke Kato. Zhruba pred pol rokom spolu hrali vo Švédsku na
World tour. Tam ešte Barbora nemohla 100% na koleno, teraz bol jej výkon oveľa lepší. Prvý set dokonca
vyhrávala a vlastne všetky sety boli na tesno, ale Japonka veľmi dobre variovala podanie, zdržovala hru, snažila
sa Bašku vyviesť z miery a tempa, čo sa jej aj vždy podarilo. Baška tiež doplatila na časový posun, bola trochu
spomalená, musela sa nútiť do rýchlosti, ale možno ak by viac menila svoje podania a najmä forhandové, jedendva sety mohla kľudne vyhrať. Výkon dobrý, hra slušná, viac odvahy a drzosti chýbalo na našej strane.
Zajtra 30.5. hrá iba Ľubo štvorhru spolu s Pitchfordom proti Švédom Karlsson-Karlsson. Je to o postup do
hlavnej súťaže.
Pozajtra zmiešaná štvorhra. Súťaž, ktorá nás najviac zaujíma. Je to nová Olympijská disciplína. Držte palce.
S pozdravom
Jaro Truksa, tréner

