Znovu pozdravujeme všetkých stolných tenistov na Slovensku z mesta Shen Zhen v Číne.
Dnes sa konečne začal jeden z najväčších turnajov na svete, Seamaster China Open Platinum. Je to jeden z
najprestížnejších podujatí v našom športe, ktorého sa môžu a aj zúčastnia všetci najlepší hráči planéty. Hrať na
takom turnaji hlavnú súťaž je už čo povedať. V jednotlivcoch sa nám to nepodarilo, ale vo štvorhre a zmiešanej
štvorhre už áno.
Ľubomír Pištej a Barbora Balážová nastúpili v prvom kole proti Chen Chien-an, Cheng I-ching. Súperi z Taipei
boli už dvakrát medailisti z MS v mixe, takže favorit bol jasný. Prvé dva sety boli v ich réžii, našej dvojici
prakticky nič nevychádzalo, najmä Ľubo sa nemohol presadiť svojou hrou a kazil aj zdanlivo ľahké lopty. Baška
sa snažila svojho kolegu podporiť, ale márne. Keď sa nedarí, tak sa nedarí. Tretí set to isté, 4:7 time-out pre náš
pár, posledná šanca na otočenie tohto zápasu. Ľubo skúša svoje finty, detský servis, tvári sa, že už nehrá, a
skúša a skúša. A vyšlo to. Set je doma. Zase sa niekto nachytal na triky pána Pišteja. Baška si stále držala vysokú
úroveň svojej hry. Aj keď sa jej podaril jeden humorný kúsok - pri podaní si vyhodila loptu cez hlavu. Vo štvrtom
sete sa už naši takpovediac chytili. Celý set vyhrávali, o jednu-dve lopty, až do koncovky. Vždy boli lepší, vždy sa
hralo podľa ich nôt, ale dôležité momenty im unikli, tak ako celý zápas. Škoda.
Štvorhra mužov som myslel, že už bude lepšia. Mýlil som sa. Je pravda, že Japonci boli veľmi zohratí,
motivovaní, hrali takmer bez chyby, ale aspoň v druhom sete, keď Ľubo s Liamom viedli 7:5 sa mohli herne
chytiť a vyrovnať stav. Nestalo sa. Možno som ako tréner mal zobrať timeout už vtedy za stavu 7:8. Nezobral
som a v treťom už bolo na obrat neskoro. No čo už. Aspoň sme vyskúšali, ako to vyzerá medzi elitou v hlavnej
súťaži na Platinovom turnaji.
Večer sme išli na masáž, trochu zregenerovať. Aj hlavu vyčistiť malou prechádzkou po mestečku - 12000000
obyvateľov.
Zajtra nás čaká tréning, samozrejme aj mix, pozrieme pekné zápasy, možno aj niečo kúpime - darčeky pre
našich blízkych a pomaly sa budeme chystať na presun - prelet do Japonska na ďalší veľký turnaj série World
tour. Tam už očakávam od svojich zverencov 100% výkony vo všetkých disciplínach.
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