
Korea Open, deň 4 

Dnes konečne začali kvalifikácie na Korea open. Ako prvý sa predstavil 

najskúsenejší náš hráč Thomas Keinath. Žreb mu do skupiny určil jeho 

kamaráta z Nemecka Patrika Bauma. Doma trénujú, spolu sem cestovali, 

bývajú spolu na jednej izbe, rozohrávajú sa a na druhom konci sveta 

odohrajú zápas. Keini vyhral vo veľmi vyrovnanom boji 4:2 a podal dobrý 

taktický výkon. V ďalšom svojom dnešnom zápase nastúpil proti domácemu 

hráčovi Jang Woojin WR 30. Thomas podal vynikajúci výkon, robil maximum, bojoval, vyhral však iba 

jeden set a prehral 1:4. Vo štvorhre spolu s Baumom postúpili bez boja do hlavnej súťaže. Aj keď 

nebol s našou výpravou, platí si tento turnaj sám, kaučoval som ho s radosťou. 

Baška svoj prvý zápas v skupine zvládla na výbornú. Síce hovorila, že sa necíti vo svojej koži a svoj 

výkon ohodnotila veľmi zle, takticky znehodnotila svoju súperku. Hrala presne to čo bolo treba, 

v správnych momentoch menila rytmus hry, aj umiestnenie lôpt. Víťazstvo 4:0 bolo zaslúžené. 

Ľubo sa na svoj zápas pripravoval celkom svedomito, aj keď vedel, že mu jeho „úžasný“ súper 

z Mongolska nepríde, takže W:O. Ale vo štvorhre už súperi prišli a už sa konečne hralo. Začiatok 

perfektný, Ľubo s Antonom vyhrávali poľahky 8:4, ale Belgicko-Francúzsky pár sa nezľakol, snažili sa, 

bojovali, trafili nejaké hlúposti a prvý set vyhrali v koncovke 14:12. Cítil som, že by som mohol zobrať 

aj timeout, ale nakoniec som veril svojim hráčom a nechal som to tak. Druhý set prehra zase 

nešťastne v koncovke 9:11, ale pocitovo boli naši lepší – zvláštne. Až v treťom sete dokázali svoju 

optickú prevahu a preválcovali pár Robinot, Nuytinck 11:4. Vyzeralo to, že sa chytili, ale aj súperi 

vedeli zahrať takticky na Ľuba, mali aj potrebné šťastie a ukončili zápas bez drámy. Škoda. 

O chvíľu na to sa hralo o postup do hlavnej súťaže vo zmiešanej štvorhre a tento zápas už zase Ľubo 

s Baškou doslova excelovali a Singapurský pár odprevadili v troch setoch. Perfektne sa dopĺňali, mali 

radosť z hry a bola tiež radosť sa na nich pozerať. 

A keďže sa hralo do noci, ponáhľali sme sa na autobus, rýchlo stihnúť večeru, pozrieť výsledky 

z MEJky a do postele.  

Mimochodom, v hale je hustá atmosféra, diváci skandujú prakticky neúnavne celý boží deň. Preto, 

lebo je tu celá, na túto chvíľu spojená, KÓREA. 

Zajtra pokračujeme – a Ľubo hovorí, že aj vo štvrtok. 
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