
Druhý deň bol opäť úspešný – dokonca bez jediného prehratého zápasu. U žien podľa očakávania, 

tentokrát mali ony slabšieho súpera – Mexiko. Muži hrali proti Turkom, ktorí tu síce majú mladý, ale 

nebezpečný tím.  

Zápasy boli v rovnakom čase ako predošlý deň, takže aj režim dňa bol veľmi podobný. Aj keď ženy už 

nepotrebovali ranný tréning, stačilo rozohranie pred zápasom, takže do haly prišli až na zápas mužov. 

Vzájomné povzbudzovanie a súdržnosť sú našou silnou stránkou.  

Muži správne postavili zostavu, Wang začínal s nepríjemne servujúcim ľavákom Gunduzom, Ľubo išiel 

na Yigenlera a Samo Novota s nám neznámym Gülom. Wang od prvých lôpt začal veľmi 

koncentrovane. Po pár loptách sme však všetci cítili, že tento zápas vyhrá. Turek vôbec nedokázal 

čítať jeho rotácie a viac-menej len hádal, ži prichádza čop alebo náraz. Väčšinou neúspešne �. Sety 

4,5,6 a frustrovaný výraz Turka na záver (viď záznam poslednej lopty na facebook-u). Pre Wanga 

príjemný zápas. Naopak, Ľubo začal trochu nervózne a veľmi dlho sa dostával do tempa. Mladý Turek 

veľmi dobre čítal jeho hru nad stolom, najmä keď Ľubo zo začiatku hral prvé lopty príliš veľa cez jeho 

backhand. Prvý set Ľubo prehral pomerne jasne, v druhom však už trošku dokázal tvoriť hru a celý set 

viedol. Aj keď Turek dotiahol, Ľubo set dokázal vyhrať. V treťom sete Turek znova začal diktovať hru 

a hral výborne po oboch stranách. Za stavu 7:10 to nevyzeralo dobre. Vtedy sa však Ľubo 

zmobilizoval a dokázal set otočiť. A vo štvrtom sete sa už našiel aj herne a pri zlepšenej hre prebral 

aktivitu a zápas ovládol. Následne nastúpil Samo. Ten začal tiež trochu pomalšie, v prvom sete bol 

dosť tvrdý a nedostal sa k svojej hre. Príliš cúval od stola a nechal Turka hrať. Od druhého setu si už 

dokázal vynútiť svoju hru a bol to Samo, ako ho poznáme. Zápas v pohode otočil a vyhral 3-1, takže  

celkovo víťazstvo 3-0 a chalani ešte sthli obed... 

Ženy mali tentokrát slabšieho súpera – Mexiko. Hoci ich jednička je nepríjemná hráčka a dokázala 

v minulosti raz Bašku poraziť. Eva dostala voľno a na trojke hrala Emka. Kuki na dvojke začínala so 

súperovou najlepšou hráčkou. Sú pri sebe vo svetovom rebríčku (rozdiel 4 miest) a očakával sa 

vyrovnaný súboj. Tak to napokon aj bolo, ale bola to Kuki, kto mal pevnejšie nervy. Po výhre 3-2 už 

sme išli jasne za víťazstvom. Baška si v pohode poradila s dvojkou súperiek 3-0, od začiatku nebolo 

pochýb, kto vyhrá. Iba v druhom sete trochu zaspala a Mexičanka ju dotiahla, Baška však koncovku 

zvládla. Emka tiež bola na stole jasne lepšia. Až do stavu 1-0 a 10-4. Potom zrazu tiež ostala stáť 

a následne začala sama kaziť jednu loptu za druhou. Set nakoniec vydrela 16-14, ale vytrápila sa. 

V treťom sete už to bola opäť jej hra a vyhrala tak 3-0 a ukončila rýchly zápas.  

Vďaka tomu bol návrat na hotel oveľa skôr ako predošlý deň po zápase s Francúzskom. Aj nálada bola 

pohodovejšia. Večer ostal čas aj na spoločenskú hru. A samozrejme prípravu na tretí deň, ktorý bude 

pre obe družstvá náročný. Muži sa stretnú s najsilnejším súperom v skupine – Nigériou, ženy s ďalšími 

konkurentkami v boji o prvenstvo v skupine Chorvátskom. 

Program utorok : 

Ženy 10.00 proti Chorvátsku (stôl 23) 

Muži 13.00 proti Nigérii (stôl 7) 

Ženy 19.00 proti Uzbekistanu (stôl 18)  

Foto zo zápasov sú na fb SSTZ, tak tentokrát dve z okolia hotela  

 

 



Bastad. Počasie je zatiaľ výborné 

  

Hotel Riviera Strand 

 


