Dnešok zaujal hneď ráno prvou udalosťou. Vo štvrťfinále Championship Division sa stretli družstvá
Južnej a Severnej Kórey. Určite ostro sledovaný duel. Skončil sa veľmi rýchlo. Družstvá nastúpili, podali
si ruky a spoločne vyhlásili, že ďalej budú postupovať ako jedno družstvo Spojená Kórea. Politika
zmierovania v praxi. Vyslúžili si aplauz publika. Ale aj otázniky, či je to v súlade s reglementom súťaže
a čo to znamená pre ďalšie majstrovstvá. Ale to bolo teraz nepodstatné, priateľské gesto teraz treba
oceniť.
My sme mali deň voľna. Využili sme ho na viac alebo menej aktívny oddych. Niektorí z nás na hoteli, iní
sa vybrali na bycikloch do blízkeho Bastadu, kde je Švédske múzeum tenisu a Sieň slávy. Bola v ňom
zachytená história švédskeho tenisu, ale aj viacerí velikáni svetového tenisu. Z československých sme
tam objavili raketu Ivana Lendla, foto a video Navrátilovej, Novotnej, Šmída. Samozrejme, zo švédskych
tam boli všetky legendy. Pri odchode som naďabil na tenisky s ponožkami Borga. Nechceli ich požičať
(asi ponožky neboli opraté...).
Popoludní družstvá zaradili tréning. Krátko sme aj sledovali možných súperov. Keď však dievčatá videli,
že Kanaďanky nebudú mať šancu proti Francúzkam, pobrali sa na hotel. Francúzky sme sledovať
nepotrebovali, tie už dobre poznáme. Podobne to bolo u mužov. Nigéria vyhrala 3-1 nad Španielmi,
takže aj tohto súpera sme si už úspešne vyskúšali.
Ja som využil program na sledovanie niektorých play-off zápasov v Championship Divízii. Najviac
divákov, samozrejme, zaujal súboj domácich s Taiwanom o postup do štvrťfinále. Výborne rozohratý,
Švédi viedli 2-0, avšak nakoniec ešte o výsledok museli tvrdo bojovať. Za stavu 2-2 viedol v poslednom
zápase Karlsson 2-0 na sety a 9-5, avšek set prehral. V ďalšom viedol ihneď 6-1, ale opäť zaváhal a bolo
6-6. Nakoniec však v koncovke vyhral. Na moje prekvapenie diváci ani na zápasy Švédov nezaplnili halu.
Na iné zápasy zívajú tribúny zväčša prázdnotou.
Škoda prehry Rumuniek proti Hong Kongu v boji o postup do semifinále, po výhre skupiny bola nádej,
že jedno európske družstvo sa prebojuje do semifinále. Rumunky však nevyužili niektoré príležitosti,
ktoré mali.
Popri tom som absolvoval výborné stretnutie s Head of Education ITTF Dejanom Papičom, s ktorým
sme prebrali výborné metodické materiály, ktoré ITTF dáva/pripravuje k dispozícii. Veľmi užitočné aj
pre naše použitie.

Zajtrajší program – pozor, oprava času oproti predchádzajúcej správe :
ženy 13.00 Francúzsko, stôl č. 12 (live stream)
muži 13.00 Nigéria, stôl č. 11 (live stream)

Držte palce, ideme tvrdo bojovať !

