Pozdravujeme vás na konci druhého hracieho kvalifikačného dňa China Open.
Baška nehrala štvorhru, takže dnes mala voľno, respektívne trénovala.
Zato Ľubo štvorhru hral a to veľmi dobre. Spolu s Liamom Pitchfordom sa predstavili proti zohratej
dvojici Švédov - Karlsson, Karlsson. V mojich očiach bolo ťažko hľadať favorita tohto zápasu, ale
všeobecne to boli práve Švédi, ktorí mali bez problémov vyhrať. Prvý set to aj naznačoval, najmä
Mattias, pravoruký hráč so sendvičom na forehandovej strane, doslova vyučoval excelentnými
údermi z každej pozície. Na druhý set však moji zverenci nastúpili so zmenenou taktikou, ktorú
dokázali aplikovať bezmedzne, hlavne Pitchford. Ľubo mu počas setu vysvetlil, že nie za každú cenu
musí hrať podľa taktiky. Že to chce v pravý čas aj múdro zmeniť.
Tretí set bol asi kľúčový. Dvojice sa striedali vo vynikajúcich úderoch, a koncovka mohla dopadnúť
hocijako. Našťastie však pre náš zmiešaný pár. Za stavu 2:1 na sety, bolo sebavedomie na našej
strane, chalani dominovali, Ľubo Pištej privádzal Švédov do údivu svojou dôvernosťou a finesami.
Koniec bol pokojný, time - out sme brať nemuseli.
Postup do hlavnej súťaže v štvorhre na Platinum turnaji beriem za úspech. V nej sa stretnú s
Japoncami, ktorí boli v semifinále na Grand Final. V každom prípade je zase šanca zviditeľniť naše
malé Slovensko a podporiť zmeny, ktoré tu nastali v poslednom čase.
Zajtra sa hrá už len na štyroch veľkých kurtoch, návšteva bude zaručená, Čína má stolný tenis ako
národný šport.
Baška s Ľubom sa tiež predstavia vo zmiešanej štvorhre. Súperov teraz ešte nepoznáme, ale už sa
tešia.
Mimochodom dvojnásobný majster sveta a OH víťaz tu hral kvalifikáciu - Zhang Jike a je tu tak
populárny, že iba na jeho zápasy si tu Číňania, hlavne Číňanky, kupujú vstupenky, aby ho mohli vidieť.
Osobne som videl, ako vychádza po zápase z haly a čakalo ho množstvo fanúšičiek. On bol chránený
asi 50 policajtami, aby nastúpil pokojne do luxusného auta a odišiel. Ak bude aj v hlavnej súťaži
vyhrávať, máme sa na čo tešiť.
S pozdravom
Jaro Truksa, tréner

