
Začnem hlavnou správou dňa – vstup do turnaja oba tímy úspešne zvládli !  

Ráno odchádzali do haly naraz o desiatej. Ženské družstvo malo naplánovaný prvý tréning, potom 

návrat do hotela na obed a poobede znova do haly na zápas. Muži hrali o 13.00, takže odchod ráno, 

rozcvička a už pomaly príprava na zápas.   

Predpoklady boli, že muži by mali prvý zápas zvládnuť aj bez predchádzajúeho oboznámenia sa 

s halou. Ľubov súper začal zápas aktívne. Viedol 2:0, aj 3:1. Prvý set vyhral Ľubo 11:4. Celý zápas mal 

rovnaký jednoznačný priebeh. Podobne Wang, síce hral na pol plynu (štvrť?), ale aj tak poľahky 

vyhral. Zápas uzavrel Samo Novota. Prvý set 11-1, keď prišiel na lavičku, tréner mu povedal, že lepšie 

to nemohol zahrať. Druhý set 11:0... Celkovo nás Austrália vôbec nepreverila, zápas trval 42 minút. 

Na konci zápasu mali naši súperi Turci a Nigéria ešte len stav 5-3 v druhom sete druhého zápasu. 

Aspoň sme stihli spoznať halu a trochu sa rozohrať. A stihli bez problémov obed.  

Dievčatá mali hneď na úvod najťažšieho súpera v skupine, očakával sa veľmi vyrovnaný súboj, napriek 

oveľa vyššiemu rebríčkovému postaveniu súperiek. Naše kočky si verili.  

Pepo Šereda prehodil postavenie, aby nám vyšili v prvom kole vhodnejšie páry – Eva vyhráva 

s Gasnier a Baške pasuje viac Chasselin. Začínala Baska. Prvy set bol obojstranne trošku nervoznejsi, 

prvá dlhšia výmena prišla až v koncovke. Baška viedla 10-8, potom odvrátila setbal a set vyhrala na 

12. Druhy set začala oveľa aktívnejšie Francúzka. Baška prehrávala 5-9, ale viedla už 10-9 a set 

dotiahla. V tom sete pomohli aj 4 prasiatka, ale to patrí k hre. Treti set uz ovládla Baška. 

Eva nastúpila proti Gasnier a od začiatku bola lepšia. Bolo vidieť, že súperke nesedí jej tempo hry. 

Prvy set vyhrala v pohode, keď od začiatku postupne zvyšovala náskok. V druhom sete sa súperka 

začala trošku chytať, zahral pár výborných úderov, ale aj tak si Eva dokázala vypracovať vedenie 10-8. 

Vyzeralo to, že začiatok bude v sumáre 5-0 na sety pre nás a nábeh na vedenie 2-0 na zápasy. Gasnier 

však set otočila a vyrovnala na 1-1. V treťom sete ani jedna hráčka neviedla o viac ako dve lopty, ale 

väčšinou viedla Eva. Viedla 10-8, ale prehrala na 10, keď za stavu 11-10 po svojom výbornom serve 

a rozohranej lopte zahrala Francúzka pod tlakom famózny úder zo vzdialenej zóny. Posledný set sa 

obe hráčky striedali vo vedení, Eva viedla 4-2, potom súperka 6-4, Eva 7-6. Za stavu 8-7 pre Evu prišli 

tri chyby po sebe backhandom, dve z toho do vyšších lôpt, keď chcela pritlačiť. Potom síce ešte 

znížila, ale nakniec prehra 11-9 znamenala stav zápasu 1-1. Eva bola po zápase na seba trochu 

nahnevaná, lebo s Gasnier má vysoko pozitívne skóre. Teraz jej dovolila dostať sa späť do zápasu.  

V súboji tretích hráčok nastúpila Táňa Kukuľková proti Leuillette. Prvý set začala s obrovským 

prehľadom, päťkrát skvele nečakane umiestnila loptu a bolo 5-0. Náskok si udržiavala skoro do konca, 

potom ale Francúzka znížila na 9-8. Vtedy Kuki úspešne zaútočila a potom dotiahla ešte jeden bod. V 

druhom sete prehrávala 10-7, ale vyrovnala a prišla ešte k dvom setbolom. Nevyužila však ani jeden 

a súperka vyrovnala na 1-1 na sety. Tretí set bol veľmi vyrovnaný, až do 8 sa ťahali, aj keď Kuki stále 

doťahovala. Potom prišli zase raz dve skvelé myšlienky a vedene 10-8, Francúzka však dotiahlaa 

viedla 11-10. Vtedy Kuki zahrala výbornú výmenu, následne však po výbornom príjme skazila kopec 

v backhande a následne svoj servis. Nevyzeralo to najlepšie, Kuki vyzerala trošku rozhodená 

(nahnevaná). Navyše štvrtý set začínala červenou kartou (žltá z predchádzajúceho zápasu Evy). 

Zabojovala však aj s ťažkými okolnosťami, keď jej ešte navyše rozhodkyňa zarátala servis. Set vyhrala 

11-8. Bolo úžasné, ako vyspelo sa s ťažkou situáciou vyrovnala. A piaty set začala skvele a súperku 

úplne rozoberala, až do stavu 8-2. Ukazovala neskutočne precízne umiestnenia, ktoré Francúzka 

vôbec nevedela čítať. Vyzerala úplne zlomená. Nejako však urobila dva body a Kuki zrazu začala hrať 

príliš opatrne, akoby chcela zápas už len nejako dohrať. O chvíľu tak bolo 8-8. Potom v koncovke zas 

Kuki začala hrať dobre a viedla 10-9. Za tohto stavu po tvrdom Táninom backhande Francúzka vrátila 



loptu na čiaru. Škoda, už sme to videli ako víťazný bod pre Kuki. Ihneď na to pokazila príjem 

a Francúzka svoj prvý mečbal premenila. 

Eva mala ťažkú úlohu – vyhrať proti súperke, ktorá ju nedávno v lige porazila. Podľa vlasntých slov 

s ňou dokonca prehrala posledné dva zápasy. Eva celý prvý set doťahovala, aby v závere udrela 

a vyhrala v koncovke. Druhý set výbornou hrou rozoberala súperku až do stavu 9-4. Potom za stavu 9-

5 dostala dve nechytateľné prasiatka po sebe a brala time out. Ten nepomohol a zrazu bolo 9-10. 

Nakoniec však set vyhrala 14-12. V treťom sete akoby bola vyhodená z rytmu a nechala súperku hrať. 

Navyše ju vyrušil zarátaný servis, čo sa jej už roky nestalo. Tomuto nikto nerozumel. Aj od Francúzky 

zrazu prišiel veľký tlak a vyrovnanie na 2-2 na sety. V piatom sete Eva do otočky doťahovala, potom 

za stavu 5-6 z pohľadu Evy Francúzka brala time. A Eva začala po time zápas otáčať. Ukázala veľkú 

odolnosť a dotiahla to do konca 11-7. V tomto sete prehrávala 6-4 a vyhrala na 7. Mentálne to zvládla 

oveľa lepšie ako súperka, hoci tá mohla byť v danej situácii na tom lepšie.  

Na rozhodujúci zápas tak nastupovala Baška proti Gasnier, ktorá jej v minulosti nie celkom 

vyhovovala. Prvý set mala jasnú prevahu, druhý set viedla až do 9, ale prehrala v koncovke. Tu 

Francúzka prebrala iniciatívu, vyhrala ďalší set a diktovala tempo až do stavu 2-1 a 7-2. Vtedy 

zaváhala a Baška sa zmobilizovala. Set vyhrala po neuveriteľnom obrate 11-7. Dráma prišla v piatom 

sete. Baška po výbornej hre viedla 10-7, vtedy však trochu zaváhala, najmä pri druhom mečbole. 

Spolu tých mečbolov bolo nakoniec až osem. Nemohla to prelomiť, vždy prišla pomerne ľahká chyba. 

Medzitým odvrátila aj dva súperkine. Obrovská podpora mužského družstva z tribúny pomáhala, na 

druhej strane Baška nevnímala, ako jej všetci kričali zmeniť servis na forhandový. Nakoniec to zlomila 

na svoju stranu. Aj to je ukážka sily, zvládnuť takúto situáciu. Na veľkú radosť celej výpravy. Po 3 hod 

a 21 minútach. Najťažší zápas v skupine je výborne zvládnutý, družstvo je však pripravené nepodceniť 

nasledujúce. Ale hráčky sa aj prestriedajú, aby si zahrali viaceré a aby aj šetrili sily. 

Potešial aj spätná väzba zo Slovenska, množstvo ľudí zápas sledovalo live.  

Dnešné zápasy : 

Muži o 13.00 proti Turecku  

Ženy o 16.00 proti Mexiku 

 

Držte nám ďalej palce 

 

Braňo Kalužný 

 

Viacero fotiek je už na facebooku SSTZ, tak pridávam už iba dve na dokreslenie spoločnej radosti 



 



 

 


