Túto správu už dopisujem cestou späť vo vlaku z Halmstadu do Kodane. Výsledok zo včerajška už
všetci poznáte a mnohí ste zápas videli cez internet. Prehra s Maďarmi 2-3 znamená, že sme ostali
tesne pred bránami postupu.
Len krátko k zápasu. Ráno pri rozohrávke sme čakali, či Ľubo bude v stave hrať. Nebol, v kolene ho
pichalo pri každom tvrdšom pohybe. Tým sa Maďari stali miernym favoritom zápasu, ale my sme
verili, že Wang so Samom a Sašom dokážu vyhrať. Zostava vyšla v podstate podľa očakávaní, Samo
s jednotkou Majorosom (ten odohral výborný turnaj, keď takmer neustále pre Maďarov naplno
bodoval), Wang očakávaný ťažký zápas so Szudim a Sašo s klubovým spoluhráčom Ecsekim, s ktorým
má pozitívne skóre.
Samo prehral prvý set ľahko a aj v druhom bol neustále pod Majorosovým tlakom. Ten hral veľmi
takticky, nepríjemne umiestnený prvý topspin a potom jeho typická obojstranná hra pri stole.
V druhom sete za stavu 4:9 však Samo ukázal svoju najlepšiu stránku a sériou výborných úderov
a útočnou hrou set otočil. Nezastavil ho ani Maďarov time-out. Od tretieho setu bol však obraz hry
podobný prvému. Majoros aktívnejší, neustále odtláčal Sama od stola. Ďalšie dva sety uhral pre seba
a Maďari viedli 1-0. Wangov zápas proti Szudimu bol o to dôležitejši. Ten hrá na obranu veľmi dobre
a na turnaji porazil aj Gonisa. S Wangom už v minulosti jeden zápas odohral, keď náš hráč po boji
vyhral 4-3. Wang bol tak pod tlakom, pretože prehra by znamenala takmer koniec nádejí.
Nakoniec odohral vynikajúci zápas. Aj keď v prvom sete bol pod príliš veľkým tlakom, od druhého
setu skvalitnil obranu, bol bližšie pri stole, a striedal ju s výborným útokom. Zo začiatku síce útočil
väčšnou krížom, čo Maďar často dokázal sklopiť, ale od druhého setu začal umiestnenie útoku
striedať a bodovať. Pre toho začalo byť oveľa ťažšie vybojovať si každý bod, Wang ho nútil robiť
chybičky. K tomu body útokom a Wang začal mať prevahu. V treťom sete sa síce znova dostal pod
tlak, ale od štvrtého setu to bol jeho zápas. Výborná bojovnosť a kvalitná hra znamenali obrat
v zápase a výhru 3-2. Aj keď o ňu musel bojovať do posledného momentu.
Zápas na trojke Sašo vs Ecseki mal v stretnutí znamenať veľmi veľa, pretože my sme počítali
s následnou výhrou Wanga s Majorosom. Pri prípadnej prehre Saša by tak ostávalo rozohdnutie na
Samovi v poslednom zápase. Sašo začal slabšie ako súper. Najmä na servise a príjme dominoval
Ecseki. A darilo sa mu aj vo výmenách. Viedol tak 2-0 na sety, vtedy sa však Sašo rozohral, dostal sa
viac do výmien, kde pri dobrej hre dokázal vybojovať body. Keď vyrovnal na 2-2, verili sme, že zápas
otočí. Sašo dokáže takéto situácie využívať. Ecseki mal však výborný nástup do piateho setu
a vybodovaný náskok postupne zvyšoval. Zápas pre Maďarsko, prehrávali sme 1-2 a museli vyhrať
zostávajúce dva zápasy.
Wang vo štvrtom zápase podľa očakávania vyrovnal stav na 2-2. Majoros na obranu príliš nevie
a Wang mu veľmi koncentrovaným výkonom nedal žiadnu šancu na prípadné zdramatizovanie
stretnutia. Vyhral 3-0 a rozhodnutie bolo na Samovi.
Ťažká úloha pre Sama, lebo Szudi hral výborne a Samo ho v doterajších vzájmných zápasoch porazil
iba raz. Ale ten už na majstrovstvách zvládol viacero ťažkých situácií. Maďar však začal lepšie. Bol
lepší na servise a príjme. Aj vo výmenách dokázal hral tvrdo a pecízne. Celkov hral s veľkým
sebavedomím a my sem len dúfali, že Samo ho dokáže naštrbiť a on začne aj kaziť. To sa Samovi
podarilo v treťom sete. Začal hrať aktívne a bodovať svojim útokom. Keď ho vyhral a v ďalšom sete
začal aktívne, vyzeralo to, že zápas bude ešte veľmi dramatický. Viedol 6-4 vo štvrtom sete a vyzeralo
to optimisticky. Za stavu 7-7 zrazu vytiahol dva výborné backhandy po čiare a zápas dotiahol do
konca pre seba a tým aj postup pre Maďarsko.

Na našej strane ostal smútok, postupový cieľ ostal nesplnený. Napriek tomu treba povedať, že oba
tímy odohrali veľmi dobrý turnaj. Všetci členovia výpravy držali úžasne spolu ako jeden tím. Od
začiatku až do konca boli koncentrovaní len na jeden cieľ – postup. Pred odchodom boli názory, že
cieľ postupu pre obe družstvá je príliš ambiciózny. Napriek tomu, obe družstvá si za týmto
ambicióznym cieľom išli a všetci členovia tímu, vrátane realizačného, splnili svoje roly. Tréneri musia
urobiť vyhodnotenie turnaja a zhrnutie poznatkov. Potrebujeme identifikovať tie detaily, ktoré
v rozhodujúcich zápasoch znamenali, že sme nepostúpili. A v čom sa potrebujeme zlepšovať. A stále
je šanca pre oba tímy hrať na nasledujúcich majstrovstvách Championship division, na základe
umiestnenia vo svetovom rebríčku. Treba na tom pracovať.
Len krátko zosumarizujem moje highlighty týchto majstrovstiev z pohľadu nášho tímu :
-

obrat a víťazstvo žien nad Francúzskom po veľkom boji a krásnom zápase
prvá výhra nad Nigériou po tímovom výkone, keď všetci traja hráči urobili po bode
presvedčivá výhra žien nad Chorvátskom
zvládnutie nepríjemného zápasu mužov s Argentínou
úspešný debut nováčikov Emy, Niky a Tibora
výborná Baška bez jedinej prehry počas celého turnaja
presvedčivé výhry oboch družstiev v skupinách bez zaváhania
úžasný výkon Ľuba aj tímu proti Nigérii v play-off, vystupňovanie predchádzajúcich výkonov
v dôležitom zápase
napriek smútku z prehry aj odolnosť oboch družstiev proti Francúzkam a Maďarom, keď
zabojovali s nepriaznivými okolnosťami a vývojom zápasov

Z pohľadu celých majstrovstiev všetci zaznamenali pokračujúcu dominanciu Číny. Napriek tomu, že aj
v semifinále a finále súťaže žien prehrali Číňanky jeden zápas, v ostatných nenechali nikoho na
pochybách o víťazstve svojho tímu. U mužov potešili 4 európske družstvá vo štvrťfinále a dve
v semifinále. Angličania dokonca po výhre nad Japonskom, tam však neskôr nestačili na domáce
Švédsko. V opačnej situácii pred dvoma rokmi získali bronz oni, keď vyťažili z výhry Francúzov nad
najvyššie nasadeným družstvom v skupine. Teraz to dokázali oni, avšak vo štvrťfinále to využili Švédi.
A výsledok očakávaného finále Nemecko – Čína budeme vedieť, kým bude táto správa zverejnená.

Ďakujem všetkým hráčom a trénerom (vrátane kondičného/maséra) za výborný prístup a disciplínu.
Obzvlášť za skvelý teamwork. A všetkým, ktorí nám držali palce a vyjadrovali na diaľku podporu.
Veľmi sme chceli urobiť ešte viac radosti, snáď to vyjde nabudúce.

