
Posledný deň skupinových bojov začínali muži proti Argentíne. Vzhľadom na vývoj v skupine sme 

museli tento zápas vyhrať, aby sme potvrdili prvé miesto. Na druhej strane, v prípade výhry nám už vo 

večernom zápase proti Bulharsku nemohlo uniknúť.  

Na prvý zápas nastúpil Ľubo v pozícii dvojky proti súperovej jednotke Cifuentesovi. Hráčovi, ktorý mu 

podľa vlastných slov nie celkom sedí. Začal trochu nervózne a od začiatku prehrával. Navyše, nevedel 

sa dostať do svojej hry. Súpera však ešte dokázal dotiahnuť a dostať sa do koncovky, kde býva zvyčajne 

silný. Nevyužil však svoje setboly a prehral 15-13. Podobný obraz a rovnaký výsledok bol aj v druhom 

sete, aj keď celý set sa hráči ťahali. V treťom Ľubo neustále úspešne doťahoval a keď v závere viedol 

10-9, stále sme verili v obrat. Ten sa však nekonal, Ľubo prehral 12-10 a celý zápas v troch koncovkách. 

Možno tá nesprávna nálada bola malým rozdielom, ktorý v konečnom dôsledku rozhodol o výsledku. 

Následne nastúpil Wang, proti súperovej dvojke od začiatku diktoval hru a v pohode vyhral 3-0. Verili 

sme, že Samo nás výhrou upokojí a predčasne rozhodne zápas. Tak aj začal, veľmi kvalitne 

a sebavedomo. Prvý set vyhral úplne ľahko a v druhom viedol o 6 lôpt. Vtedy však zrazu prestal hrať 

svoju hru a nechal hrať súpera. Odrazu sa začal zaoberať jeho servisom a mať z neho prílišný rešpekt, 

hoci dovtedy prijímal bez problémov. Súpera nechal vyrovnať na 10-10, potom však set ešte vydrel 

v koncovke. Avšak do ďalšieho setu nastúpil pasívny. Tabachnik sa od začiatku dostal do hry a set vyhral 

ľahko 11-6. V ďalšom sete sa obaja ťahali až do stavu 7-6 pre Sama, keď vtom súper urobil 5 bodov 

a vyhral 11-7. Presne to isté sa opakovalo aj v piatom sete. Tam škoda výborne rozohratej výmeny za 

stavu 7-6, kedy Samo mal bod pripravený, ale pokazil. Následne už neurobil ani bod. Samo zápas 

nezvládol správne takticky, od tretieho setu nechal Argentínca hrať a hral mu do strán, pričom hrou 

cez stred sa dokázal presadiť. A zbytočne znervóznel z jeho servisu. Nevadí, bola to Samova vôbec prvá 

prehra na majstrovstvách. Následne hral Wang v súboji jednotiek proti Ľubovmu premožiteľovi 

Cifuentesovi. Prvý set v pohode ovládal a vyhral na sedem. Súper sa nevedel vysporiadať s jeho 

zmenou rotácií a najmä na náraz bol veľmi citlivý. Rovnako začal aj druhý set, keď Wang pod dojmom 

pohodového zápasu trochu poľavil. Súper sa vrátil do zápasu, zacítil šancu a rozbláznil sa. Naopak, 

Wang v dôsledku toho, že ostal trochu stáť, začal obranou hrať menej kvalitné lopty a menej stridať 

čop a náraz. Body robil najmä útokom, ale v obrane to vyzeralo, akoby si súper zvykol na jeho hru. Keď 

prehral set 11-9, Cifuentes začal hrať ešte lepšie. Našťastie aj Wang začal zaberať naplno a bol z toho 

poriadny boj. Dôležité bolo, že Wang ho držal v neustálom strese svojim kvalitným útokom, aj za cenu 

častejších chýb pri ňom. Set vyhral v koncovke 11-9 a rovnako aj štvrtý set. Vyrovnali sme na 2-2 a na 

rozhodujúci zápas nastúpil Ľubo proti dvojke Galvanovi. Hráč s backhandom extratriedy, ale zjavne 

trochu slabším forehandom. Keď Ľubo vyhral v pohode koncentrovaným a taktickým výkonom prvý set 

a viedol hneď v druhom, vyzeralo to na pohodu. Vtedy však zrazu zmenil taktiku a začal mu hrať najmä 

cez jeho výborný backhand a set prehral na deväť. Súper sa rozbláznil, začal mu okrem neomylného 

backhandu chodiť aj forehand a do tretieho setu vstúpil veľmi motivovaný. Ľubo však postupne začal 

zápas otáčať, neskôr pridal veľmi účinnú hru cez stred stola a víťazstvo bolo jasné. Po výhre 3-2 bolo 

teda prvenstvo v skupine jasné. Muži aj ženy v rovnakej situácii – pred posledným kolom už isté 

víťazstvo v skupine. Veľmi presvedčivý výkon a ušetrili sme si nervy, ktoré sme sledovali v niektorých 

ďalších skupinách.  

Ženy nastúpili v juniorskej zostave proti Kolumbii a počínali si veľmi suverénne. Hrali veľmi v pohode 

a sústredene, bez ťažkostí svoje zápasy zvládli. Začínala Ema proti najsilnejšej súperke Medine, prvé 

dva sety vybojovala v koncovke a tretí už v pohode dotiahla. Počas celého zápasu bola aktívnejšou 

hráčkou. Následne Nika proti dvojke Echeverry nastúpila suverénne, s prehľadom. Vôbec to 

nevyzeralo, akoby to bol jej prvý zápas v kariére na MS. Od začiatku riadila hru na stole a presadzovala 

sa svojou útočnou hrou. Výsledok poľahky 3-0 a Kukinou úlohou bolo zápas dotiahnuť. Tá úlohu splnila, 

všetky sety vyhrala 11-8. Rovnako obe predošlé dievčatá, aj ona celý zápas riadila hru na stole 

a o víťazke nebolo pochýb. Dievčatá týmto vyhrali skupinu veľmi jasným spôsobom, bez jedinej prehry, 



Vyhrali nad svojimi najväčšími konkurentkami a aj v ostatných zápasoch, kde sa konkurentky potrápili, 

naše družstvo prechádzalo bez akéhokoľvek zaváhania.  

V rovnakej situácii boli muži večer proti Bulharom. Do akcie sa dostal Sašo a Tibor tiež absolvoval svoju 

kariérnu premiéru na MS. Popri nich Wang, pre ktorého bol zápas možnosťou vylepšovať postavenie 

vo svetovom rebríčku. Ľubo a Samo si mohli oddýchnuť. Sašo začínal proti najsilnejšiemu Bulharovi 

Golovanovovi, ktorý bol, samozrejme, zápasovo rozohratý. Rozdiel bolo cítiť, Sašovi dlho trvalo, kým 

sa dostal do tempa. Prvý set tak prehral 11-4, ale od druhého setu zápas vyrovnal a bolo to kto z koho. 

Druhý set vyhral Sašo 11-9. Škoda však tretieho, kde nevyužil niekoľko setbolov. Vo štvrtom sete opäť 

prehral v koncovke. Rozdiel v rozohranosti bolo cítiť, tých pár bodov, ktoré Sašovi chýbali, by inak mohli 

ísť v jeho prospech. Bulharom išlo ešte o veľa, v prípade výhry mohli ešte pomýšľať na postup, hlavne 

pri vývoji zápasu Turecko-Argentína na vedľajšom stole. Bojovali teda o každú loptu. V ďalšom zápase 

Wang nenechal nikoho na pochybách, kto vyhrá, aj keď si neodpustil výpadok a pustil súperovi jeden 

set. Následne nastúpil na trojke k svojej premiére Tibor a prvý set začal výborne. Hral odvážne a aktívne 

a celý set bol lepším hráčom. Síce sa trošku potrápil v koncovke, ale svoju prvú koncovku na MS zvládol. 

Od druhého setu však akoby stratil energiu, bol tvrdý a príliš opatrný, zrazu sa len snažil vrátiť loptu na 

stôl. To stačilo súperovi na to, aby prebral aktivitu a nasledujúce dva sety poľahky vyhral 11-7 a 11-5. 

Po treťom sete však prišiel Tibor opäť vymenený, aktívny, so správnou hrou. Štvrtý set vyhral 13-11 

a v piatom sete sme dúfali, že bude v takejto hre pokračovať. Hráči sa ťahali až do stavu 8-8, väčšinou 

to bola od Tibora jedna-dve kvalitné lopty a potom jedna-dve chyby. Za stavu 8-8 však už neurobil 

žiadnu chybu, vyhral 11-8 a viedli sme 2-1. Nastupoval Wang s Golovanovom a boli sme zvedavý, či 

Bulhar bude vedieť hrať na obranu. Nevedel. Wang si prvé dva sety zápas vychutnával, ale potom opäť 

raz nechal súpera vrátiť sa do zápasu. Až tak, že Bulhar začal bojovať a veriť, že ešte dokáže zápas 

obrátiť. V piatom sete však Wang opäť zabral a kvalitnou obranou aj výborným útokom od začiatku 

získaval náskok, ktorý dotiahol do konca. Muži tak rovnako ako ženy neprehrali ani zápas a suverénne 

ovládli skupinu.  

Pri hodnotení skupín sme sa zhodli, že sme prešli lepšie, ako sme čakali. Suverénny spôsob, ako obe 

družstvá zvládli zápasy vďaka koncentrovanému a kvalitnému výkonu, vzbudzujú u súperov určite 

rešpekt. Do turnaja sme išli s tým, že nás čakajú ťažké zápasy a dokázali sme sa na ne výborne pripraviť 

a udržať vnútornú silu a odolnosť aj v ťažších situáciách. Vieme, že na postup treba absolvovať ešte 

niekoľko ťažkých zápasov. Aj z tohto pohľadu je dobré, že sme si vybudovali rešpekt. A utvrdili sa, že 

toto je spôsob, ako sa má víťaziť. 

Vo štvrtok využijeme deň voľna na oddych, sledovanie ďalších súperov aj trochu tréningu. 

Vo štvrtok od 10.00 ideme znova do bitky (stoly 11 a 12, live stream). 
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