Ak by mi niekto pred začiatkom turnaja povedal, že tretí deň budeme hrať
tri zápasy na World tour Japan open v hlavej súťaži, myslel by som si, že
je blázon. Prepáč, ospravedlňujem sa, nám sa to stalo. A mohlo to dopadnúť
oveľa lepšie.
Prvé nastúpili na svoj zápas dievčatá Barbora Balážová a Hanka Matelová
proti HoTin Tin a Ma Wenting. Slovensko - Český a Anglicko - Nórsky pár. Po
prvom sete to vyzeralo, akoby naše hráčky ani nenastúpili na zápas, keďže
súperky im nedali žiadnu šancu. V druhom sete už sa začalo reálne hrať a
skóre sa nám začalo viac pozdávať, Baška s Hankou sa chytili herne aj
bodovo. Set v pohode vyhrali 11:4, tretí takisto a štvrtý set 11:7.
Zaslúženie postúpili medzi osem najlepších párov.
V ďalšom zápase sa predstavil po boku mladého Švéda Antona Kallberga, náš
Ľubomír Pištej proti domácej dvojici Harimoto, Kizukuri. V prvých dvoch sa
nášmu páru podarilo presadiť variabilitou v hre, eliminovať 14ročného
japonského talenta a sľubne vyhrávali 2:0. Potom sa vývoj zápasu začal
pomaly točiť a práve Harimoto sa so svojim geniálnym backhandovým banánom
dokázal presadiť. Tri pomerne ľahko prehrané sety v rade znamenali koniec
zápasu, ktorý bol rozbehnutý na jednotku. Ľubo s Kallbergom však na to, že
spolu hrali po prvýkrát, odohrali dobrú štvorhru a na ďalšom turnaji série
Platinum, alebo World Tour si spolu zahrajú zase.
Na rade bola zmiešaná štvorhra a to mňa zaujímalo najviac. Práve kvôli
tomu, že je mix zaradený do programu OH v Tokiu 2020, sa zúčastňujeme
týchto vrcholných podujatí v Ázii. Baška s Ľubom už boli dobre rozohratí,
dobre naladení - aj pozitívne aj bojovne. A tak sa zápas proti Kórejskej
dvojici začal. Prvý set 11:8 celkom s prehľadom, druhý set už boj,
víťazstvo až v koncovke 13:11. Za tohto stavu už Lee Sangsu a Choi Hyojoo
nemali čo stratiť, najmä bronzový medailista z posledných MS v Dusseldorfe
pridal na razancii, urobili si sľubný náskok, ktorý aj s pomocou timeoutu
za stavu 10:8, dotiahli do konca. Nič zvláštne, 2:1 pre nás. A znova tu bol
čas a priestor pre Slovákov. Tie aj využili a vypracovali si fantastický
náskok, 9:4! Dve lopty chýbali od víťazného konca. Ani prerušenie hry
timeoutom, po úprave stavu na 9.6, nepomohlo. zastaviť kórejské údery a ich
šťastie. Čakal nás piaty set, kde boli asi favoriti naši súperi, ale
začiatok rozhodujúcej časti patril zase našim sebavedomím reprezentantom.
Ja som veril, že ak sa nezastavia a pôjdu stále vo svojom tempe, musia
úspešne dokončiť svoje parádne dielo. Ale za stavu 7:3 nepomohlo z našej
strany nič. Znovu Lee Sangsu dokázal svoje kvality a množstvom
fenomenálnych víťazných úderov dokázal otočiť už druhýkrát vývoj zápasu na
svoju stranu. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Táto prehra bude bolieť.
Vo štvrťfinále štvorhier žien si Baška s Hankou zahrali s Číňankami Gu
Yuting, Mu Zi. Papierové favoritky sa, ale veľmi čudovali hre našich
dievčat a vôbec nerátali s problémami, že by mohli napríklad prehrávať v
piatom sete 1:4. Ale to sa práve stalo. Lenže asi time-out alebo čo, a
možno aj kus šťastia, im pomohol nájsť pevnú pôdu pod nohami, vyrovnať,
dostať sa do vedenia a zápas ukončiť. K našej nemilosti.
Bilancia prvého dňa hlavnej súťaže: 1 výhra a 3 prehry. Trikrát však
prehrať 2:3, z toho dvakrát vyhrávať 2:0 je na psychiatriu minimálne pre
mňa.
V sobotu pozeranie zápasov, možno malé nákupy a v nedeľu už konečne domov.
Bolo nám tu dobre, ale už stačilo. Sezóna sa práve skončila a 1.7.2018 sa
začína príprava na ďalšiu.
Ďakujem za pozornosť a podporu a spolu s Ľubom a Baškou vás pozdravujeme
Jaro Truksa

