
Po dnešku jedno oko plače a jedno sa teší. Dievčatá prišli o neporaziteľnosť, na druhej strane chalani odohrali 

výborný zápas, aj keď poznačený Ľubovým zranením. Dúfame, že to nebude príliš vážne.  

Obe družstvá mali približne rovnaký program, keďže hrali v rovnaký čas. A obe zo súpermi zo skupín. Mám 

pocit, že muži s tým boli viac v pohode, čo je pochopiteľné, keďže ženy museli hrať opäť proti najvyššie 

nasadenému tímu našej divízie. Napriek tomu sme verili, že sme o máličko lepší ako súperky, aj keď sme 

očakávali veľmi vyrovnaný zápas.  

Kedže zápas bol o 13.00, pre mužov to bol už zaužívaný režim. Ženy tiež svoj posledný zápas hrali v stredu 

o tomto čase. Raňajky boli pre všetkých krátko po deviatej. Odchod do haly po 10-tej. Muži trochu skôr ako 

ženy. Rozcvička s Paľom Hartelom a rozohranie. Muži mali pripravenú pre súpera absolútne nečakanú zostavu 

– Samo na jednotke a Wang na trojke. Očakávali, že nastúpi ich štvrtý hráč Abiodun, ktorý nedávno na 

Commonwealth Games urobil dva body proti Anglicku.  A tiež, že ich dvojka Toriola bude hrať na trojke. 

Napokon bolo všetko trochu inak, ale v podstate podľa našej stratégie. Niekedy aj tie zdanlivo najbláznivejšie 

myšlienky sú najlepšie.  

V hale nás čakala špeciálna podpora – dorazili naši „Švédi“ Ingo a Kopi, takže sme mali prevahu aj v hľadisku. 

Ľubo podľa priania začínal s jednotkou Arunom, Samo s Abiodunom a Wang s Omotayom. Toriola nehral. 

Poradie zápasov, z ktorého mohlo vyjsť čokoľvek. Ale vyšlo to, čo chalani sľúbili. Každý povedal, že svoj zápas 

vyhrá a tak bolo. Ľubo začal s Arunom vo veľkom štýle. Taktika bola neísť do výmien, pri stole zatlačiť cez 

backhand a využívať odkrytý forehand. A Ľubo ho v prvom sete úplne rozobral a bodoval tvrdými údermi. 

V druhom sete pokračoval v rovnakom štýle do stavu 4-1, keď Aruna zahral tvrdú loptu do forehandu von zo 

stola. Ľubo sa v zápätí zvalil na zem a tušili sme, že je zle. Zdravotná pauza, ošetrovanie kolena, ale najprv to 

vyzeralo, že ani nebude môcť chodiť. Po mohutnom zatejpovaní koleno trochu držalo a Ľubo povedal, že 

nemôže chodiť, ale ide ho poraziť. Set však prehral, keď sa do forehandu vôbec nemohol postaviť. Ale od 

ďalšieho setu pokračovalo divadlo z prvého setu. Ľubo už menej silnými údermi, keďže o nohu sa moc nemohol 

oprieť, ale naďalej Arunu rozoberal a privádzal do zúfalstva. A zakončoval častejšie backhandom. V tomto sete 

sa viac ťahali, ale záver bol Ľubov. Aj keď nám zatuhlo, keď za stavu 9-7 pokazil pripravenú loptu forehandom 

krížom von zo stola. Dotiahol to však. Štvrtý set už ovládol a mohol krívať na ďalšie ošetrenie s hláškou „Chlapci 

a teraz musíte urobiť dva.“ Po ňom nastúpil Samo a show pokračovala. Samo síce prvý set ľahko prehral, trochu 

sa ešte hľadal. Od druhého setu to však bol boj a Samo v ňom bol čoraz presvedčivejší. A bol lepší hráč. Vyhral 

dôležitú koncovku druhého setu 14-12. Potom síce prehral ďalší set, ale od štvrtého setu hral skutočne 

vynikajúco. V koncovke opäť ukázal pevné nervy a piaty set začal valcovať. Svojim backhandom v tomto zápase 

privádzal do zúfalstva. Strážil si ho v backhande a držal ho stále pod tlakom, či forehandom alebo backhandom. 

V piatom sete dominoval a vybudoval si vedenie 8-2. Po time-oute za stavu 8-4, keď sa uponáhľal na jednej-

dvoch loptách, už zápas v pohode dotiahol udržaním predchádzajúcej taktiky k víťazstvu. Potom sme už verili, 

že Wang zápas dotiahne a ušetrí sily ďalším hráčom. V prvom sete celý set viedol, hoci Nigérijčan nehral na 

obranu zle, Wang dokázal robiť body obranou aj útokom. V koncovke však set prehral a dostal sa trochu pod 

tlak, aj do stresu. Navyše, Nigérijčan zaal hrať na Wangovu obranu dobre, akoby si na ňu zvykol. Wang však 

skvalitnil hru a neustále držal súpera v pozore útokom. Naozaj kvalitnou hrou zápas otočil a nikoho nenechal 

na pochybách, že nepripustí žiadnu drámu. Muži tak zápas zvládli najlepšie ako mohli, po výborných výkonoch 

všetkých troch hráčov. Jediný nahnevaný bol Samo, lebo aj on chcel poratiť Arunu �. 

Ženám tentokrát proti Francúzkam nevyšiel los ako v prvom zápase. Pred zápasom bol pre nás otáznik, koho 

postavia, keďže majú štari vyrovnané hráčky a tá pravdepodobne najlepšia, Chasselin, v prvom zápase na nás 

nebodovala a potom ju aj menej stavali. V prvom kole play-off dokonca nehrala vôbec. Teraz postavili rovnaké 

hráčky na jednotku a dvojku, len ich vymenili. Na trojke zmenili hráčku, tentokrát nastúpila Zarif. Baška tak 

začínala s Gasnier, ktorá jej menej vyhovuje, a rovnako Eva s pre ňu nepríjemnejšou hráčkou Chasselin.  



Baška nezačala dobre, bola pod tlakom, Francúzka bola oveľa aktívnejšia. Prvý set aj ľahko vyhrala. Vtedy Baška 

pridala a v druhom sete dominovala ona. Vyzeralo to, že zápas takýmto spôsobom otočí. Ale v treťom sete po 

time-out Francúzky sa znova situácia obrátila a bol to obraz prvého setu. Našťastie, Baška mala v sebe veľkú 

odolnosť a na štvrtý set zmobilizovala sily. Obrovskou bojovnosťou Francúzku vo štvrtom zlomila a útočnou 

hrou v piatom sete robila bod za bodom. Ten nakoniec jasne vyhrala 11-5 a viedli sme. Keďže naši hrali na 

stoloch vedľa seba a na oboch viedli 1-0, nálada bola veľmi dobrá. Na druhý zápas nastúpila Eva proti Chasselin 

a tá od prvého setu diktovala tempo obojstranne útočnou hrou. Eva len ťažko dokázala odolávať. Napriek 

tomu, že v mnohých výmenách dokázala vrátiť veľa lôpt, bola to Francúzka, ktorá väčšinou zakončovala 

presným útokom. Od druhého setu prišla opačná situácia. Eva začala hrať cez stred stola a hra na telo 

Francúzky bola veľmi účinná. Vyzeralo to, že Eva našla správnu taktiku, set vyhrala poľahky 11-3. Verili sme, že 

našla správny spôsob a súperkinu slabinu a zápas takto vybojuje. Bohužiaľ, od ďalšieho setu prestala hrať cez 

stred a dostala sa znova pod tlak. Bola pasívnejšia a ďalšie dva sety boli obrazom prvého. Bolo vyrovnané 1-1 

a na rade Kuki proti Zarif. Tá ma na forehande sendvič rovnako ako Kuki na backhande. Nastúpila iným štýlom, 

ako druhá Francúzka v zápase v skupine. Bola trpezlivejšia, popinkala si a čakala na príležitosti na účinný útok. 

Už dávno sme nevideli na medzinárodnej scéne zápas, kde by útočníčky toľko pinkali. Kuki sa aj pokúšala 

o aktívny útok, ten však väčšinou súperka veľmi nepríjemne zblokovala. Kuki tak bola dva sety pod účinnou 

paľbou súperky. V prvom sete bola jej taktikou úplne zaskočená a nedokázala vôbec reagovať. Tiež to vyzeralo, 

akoby nebola 100% koncentrovaná a ešte len hľadala zápasový rytmus. V druhom sete sa zlepšila a viac 

odolávala trpezlivej hre súperky, dokázala sa presadiť sama útokom aj vo výmenách. Set bol veľmi vyrovnaný, 

prehrala ho však v koncovke. Chýbalo jej niekoľko bodov, ktoré stratila napríklad na príjme, kde ju Francúzka 

často nachytala. Kuki však v ďalších dvoch setoch dokázala otočiť vývoj a po treťom ľahkom a vydretom 

štvrtom to bolo 2-2. Navyše, vyzeralo to, akoby si Francúzka v rozhodujúcich momentoch neverila a nevedela 

dotiahnuť zápas k víťazstvu. Psychická výhoda bola na strane Kuki. Avšak v úvode piateho setu jej súperka 

utiekla, opäť aj vďaka bodom z podania. Príjem bola slabina Kuki v tomto zápase. Francúzka sa pri vysokom 

náskoku upokojila a zápas úspešne ukončila. Nastupovala Eva proti Gasnier s povinnosťou vyhrať. Opäť však 

bola pod paľbou veľmi disponovanej súperky. Tá hrala veľmi kvalitný obojstranný útok a zatláčala Evu do 

pasivity. Eva sa miestami len snažila vrátiť loptu, čo nestačilo. Napriek tomu dokázala taktickou hrou držať krok 

a robiť body hlavne zmenami rytmu. Chýbal tam však od nej väčší tlak. Prehrala dve koncovky a vyzeralo to 

zle. Od ďalšieho setu sa však zmobilizovala, prišla bližšie k stolu a zatlačila Francúzku. Bola to Eva, kto začal 

diktovať hru. Podarilo sa jej vyhrať tretí set a štvrtý dokonca relatívne ľahko. V piatom sa však opäť dostala do 

pasivity a začala cúvať. Francúzka si vybudovala malý náskok a už sa nenechala vyviesť z rytmu. Bola z toho 

prehra 3-2 a celý zápas 3-1 pre Francúzko. Smútok na našej strane. Koniec nádejám žien na postup. Obsadili 

sme 29.-32. miesto. Hodnotenie nechám na trénerov po turnaji. Ale spôsob, akým sme vyhrali skupinu a aj 

odolávali silnému družstvu Francúzska (najvyššie nasadenému v divízii) v tomto zápase, bol zážitkom. 

Tentokrát však boli súperky o máličko lepšie.  

Muži budú bojovať v sobotu ráno o 10.00 na stole č. 4 o postup s Maďarskom. Uvidíme, aký bude zdravotný 

stav Ľuba. Bez ohľadu na zostavu sme pripravení sa pobiť o víťazstvo !  

Držte nám päste.     

 

Dnes bez foto, pri tom strese som včera žiadne neurobil.  


