Úspešné ťaženie oboch tímov pokračovalo aj počas tretieho dňa. Ženy čakali dva zápasy, ktoré mali
rozhdnúť o prvestve v skupine. Mužov zápas s najsilnejším súperom v skupine Nigériou. U žien bol
predpoklad taký, že ak vyhrajú svoj raňajší zápas s Chorvátskom, večer proti Uzbekistanu by už za
určitých okolností mohli mať istotu, nechať jednu z dvoch najsilnejších hráčok oddýchnuť a dať
príležitosť mladým hráčkam. Ženy mali zmenený režim vzhľadom na raňajší a večerný zápas, muži
klasický problém, či stihnú obed
.
Proti Chorvátkam bolo otázne, v akej zostave súperky nastúpia. Majú dve obranárky, ale určite vedia,
že naše dievčatá hrajú na obranu dobre. A doteraz šetrili svoju asi najlepšiu hráčku, Číňanku Tian
Yuan. S tou však Eva a Baška vyhrávali, tak sme ráno rozmýšľali, či ju nepostavia na trojku. Najmä,
keď sa v hale pred zápasom rozohrávala. Napokon sa žiadne prekvapenie nekonalo, Chorvátky
nastúpili v stálej zostave, s obranárkami. Akurát obrátili zostavu a svoju najlepšiu hráčku postavili na
dvojku a obranárku na úvod na Evu (ako sa mýlili...). Bolo teda jasné, že zápas bude náročnejší aj
fyzicky. Začínala Eva na obranu, proti nepríjemnej Malobabič. Tá má veľmi kvalitný pink z oboch
strán, s veľa spodnej rotácie, backhandový často kombinovaný aj s bočnou rotáciou. Takže prvý
topspin sa hral náročnejšie. Evu to však nijako nevyviedlo z konceptu, hrala trpezlivo a postupne si
vytvárala príležitosti. Prvé dva sety mali podobný obraz, keď si Eva budovala náskok a oba skončili 117. Hoci od drhého setu sa Chorvátka snažila viac útočiť, to však na Evu nijako extra neplatilo, nakoľko
ju vždy veľmi kvalitne sklopila a dostávala tým pod tlak. V treťom sete sa všetko vyvíjalo podobne, až
do stavu 10-6. Tu však Eva trošku zaváhala a nechala ju dotiahnuť. Za stavu 10-9 ju vylobovala a už
sme mysleli, že bude koniec, keď rozhodca v poslednom momente zdvihol ruku a nariadil novú loptu
za loptičku letiacu od susedného stola. Evu to trošku vyrušilo a následne bolo 10-10, dokonca vedenie
súperky. Naša hráčka však dokázala úspešne koncovku dotiahnuť a set vyhrala na 14. Baška v prvom
sete proti chorvátskej jedničke Jeger (WR 95) bola pod tlakom, aj preto, že hrala príliš cez jej slnejšiu
stranu - backhand. V druhom sete to už bola Baška, kto diktoval hru. Rovnaký bol aj začiatok tretieho
setu, keď si Jeger zobrala za stavu 1-4 time-out. Po návrate znova prebrala iniciatívu a Bašku
zaskočila. Ihneď urobila niekoľko lôpt po sebe a set otočila na 11-8. Do štvrtého setu sa Baška opäť
zmobilizovala, nastúpila so správnou taktikou a oba ďalšie sety vyhrala s prehľadom 11-5 a 11-7.
Viedli sme teda 2-0 a boli na najlepšej ceste k výhre. Otázkou bolo, ako sa Kuki dokáže vysporiadať
s obranou Chorvátky Jazbec, no aj pri jej prípadnej prehre sme ešte stále mali dve najsilnejšie hráčky
v zálohe na ďalšie zápasy. Kuki začala veľmi koncentrovane. Pinkom si rozobrala súperku, ktorá ešte
nebola v tempe a nútila ju k chybám. Následne využívala prležitosti, keď sa dalo zaútočiť. Prvý set
vyhrala ľahko a vyzeralo to na pohodu. Od druhého setu však obranárka spresnila hru a začala byť
trpezlivejšia ako Kuki. Tá, naopak, svoju presnosť a trpezlivosť stratila a začal robiť chyby. Prehra 11-2
hovorila za všetko. Od tretieho setu to bola znova Kuki, kto diktoval tempo. Viedla 9-4, tu však
zaváhala a set prehrala na 9. Jazbec si už šancu nenechala ujsť a zápas vyhrala 3-1. Na stôl tak musela
ísť opäť Barbora, trochu sa pohrať s obranou. To, že ona na obranu hrať vie, je známe. Potvrdila to
hladkým víťazstvom 3-0 (6,9,5) a tím mohol ísť na hotel spokojný, keďže prenstvo v skupine už malo
byť veľmi blízko. Sledovali sme len, ako bude hrať Uzbekistan, podľa toho by tréner reagoval
zostavou.
Muži nastupovali o 13.00 proti nepríjemnej Nigérii, vedenej najlepším africkým hráčom Quadri
Arunom, 26. hráčom sveta. Tréner postavil Wanga na jedničku, aby začínal proti dvojke Toriolovi
a Ľubo proti Arunovi. Ľubo chcel poraziť Arunu, ktorý proti Wangovi už dvakrát ľahko vyhral a na
obranu hral super. Naopak, Ľubo už v minulosti s Toriolom prehral. Na trojke opäť dobre hrajúci
Samo. Lenže aj Nigéria otočila zostavu a tak sme začínali v nepríjemnom garde – Ľubo s Toriolom
a hneď po ňom Wang s Arunom. Ľubo začal negatívne a prehrával 8-3. Tu sa však zmobilizoval a zrazu
viedol 9-8. Set úspešne v koncovke vybojoval 16-14. Ľubo je v takýchto situáciach našťastie silný.
Ďalšie dva sety už ovládol, v druhom za stavu 10-8 doknca parádičkou, ktorú občas robí na tréningu

(https://www.youtube.com/watch?v=eR6AFEFf5eg ). Keby to bolo na niektorom z hlavných stolov, tak by
bol určite zaradený ako Point of the Day. Tretí set jasne 11-2 a veľmi dôležitý bod bol doma. Následne išiel
Wang s Arunom. Ak jeho predchádzajúci zápas s ním bol aspoň trochu tesný, tentokrát nemal šancu.
S obranou totiž nemal vôbec žiadne problémy, rozoznával rotácie, menil rytmus a keď pritlačil, bola to
nechytateľná bomba. A s útokom to tiež nešlo – Aruna je neskutočne rýchly na nohách a všetko vybehal –
buď bol všade forehandovým kontratopspinom alebo Wanga vyloboval backhandom. Takže tentokrát
ľahká výhra 3-0. Bolo na Samovi uhrať kľúčový bod na trojke, aby sme mali následne dva pokusy na výhru.
Samov súper hral vynikajúco, na pohľad lepšie, ako Samo. Ale Samo hral to, čo bolo treba a robil správne
rozhodnutia. Prvý set vyhral 11-9, no následne prebral iniciatívu súper a ujal sa vedenia 2-1. Samo však
ukázal veľkú odolnosť a štvrtý set veľmi taktickým výkonom zlomil pre seba 12-10. Následne už na stole
v piatom sete vládol, výbornou hrou si vytvoril vedenie 9-2 a 10-4. Tu však trochu zaváhal a akoby mal
problém to dotiahnuť. Našťastie po time-oute za stavu 10-7 urobil rozhodujúci bod a zápas zskal pre seba.
Kvalitný, sebavedomý výkon. Wang vzápätí zavŕšil víťazstvo jasnou výhrou nad Toriolom. V tomto zápase
bol obraz hry úplne iný, ako v jeho predchádzajúcom s Arunom. Inak sebavedomý Wang a inak
sebavedomý súper. Od začiatku bolo vidieť, že si Wang verí a kvalitnou hrou jasne dominoval. Po výhre na
5,6,1 bolo tak víťazstvo naše a tým aj blízkosť prvého miesta v skupine. Argentína však okrem prehry
s Nigériou svoje zápasy v skupine vyhrala a tak budeme na najbližší zápas nastupovať proti nim v plnej
zostave. A podľa vývoja reagovať na posledný zápas, keďže aj Bulhari sa ešte držia nad očakávanie dobre,
čaká ich vak ešte Nigéria.
Večerný zápas s Uzbekistanom bol v podobnej situácii. Súperky sa držali v skupine dobre a museli
sme teda nastúpiť v plnej sile. Opäť nás čakala jedna obranárka, opäť v prvom zápase s Evou. A opäť
3-0. Eva si zas trpezlivou a precíznou hrou vytvárala príležitosti, z ktorých bodovala. Ako-tak
vyrovnaný bol len druhý set, keď ho však Eva v závere zvládla, bolo víťazstvo jasné. To potvrdila
výhrou 11-3 v treťom sete. Následne Baška tiež dominovala proti dvojke súperiek. Bola
koncentrovaná a poctivo si odrobila svoju robotu. Úplne profesionálne, nič si neskomplikovala a jasne
vyhrala 3-0. Podobne začala aj Kuki. Prvé dva sety boli jasné. Proti veľmi pohyblivej súperke, ktorá
vybehala v strednej a vzdialenej zóne veľa lôpt (možno sa čudujete, ako sa do takej diaľky proti Kuki
dostala
), sme sa bavili, ako rozumne ju Kuki otáčala do protipohybu. Aj ona sa začala baviť, čo
znamenalo poľavenie v koncentrácii. Nechala súperku vrátiť sa do zápasu a skomplikovala si ho. Tá
vyrovnala na 2-2. Vtedy však Kuki znova zabrala a v piatom sete drámu nepripustila. Bolo to ale
zbytočné mrhanie silami a trochu stresu, čomu sa dalo sústredeným prístupom vyhnúť. Dôležité je, že
víťazstvo v skupine je už isté a na posledný zápas v supine môžu dostať príležitosť bojovať aj mladé
hráčky Nika a Ema. Bude to proti Kolumbii, ktorá nie je slabým súperom.
Opäť teda veľmi dobré výkony oboch tímov. U mužov to treba ešte potvrdiť proti Argentíne a oba
tímy môžu mať voľné osemfinále divízie a tým aj voľný deň vo štvrtok.
Zopár zaujímavostí z najvyššej Championship Division :
-

-

včera podali výborný výkon českí muži, ktorí po výhre nad Severnou Kóreou porazili aj Rusko
a majú dokonca šancu hrať o postup medzi najlepších 12 tímov MS, aj keď proti silnému
Portugalsku
mladý Portugalec Geraldo včera nevyužil dva mečboly proti svetovej jednotke Fan
Zhendongovi, keď viedol 2-1 a 10-8
české ženy včera tiež zabrali a vyhrali nad Holandskom
muži Anglicka si už kolo pred koncom zabezpečili prvenstvo v skupine, v ktorej boli najvyššie
nasadení Japonci

-

-

-

-

v ženách Rumunky vyhrali skupinu, v ktorej prehrali jediný zápas kvôli neskorému príchodu
na vylosovanie, takže im určili zostavu rozhodcovia tak, že im napísali prvé tri hráčky podľa
abecedného poradia tímu a hrali dve náhradníčky
v mužoch najvyššie nasadení Nemci a Číňania sú už kolo pred koncom víťazmi skupiny,
Číňania tradične bez prehratej dvojhry, Nemci sa potrápili s Egyptom, keď dva body urobil
Assar Omar (vrátane výhry nad Timom Bollom); tretí a štvrt nasadení (Japonsko
a Francúzsko) skupinu nevyhrajú po prehrách s Anglickom, resp. Južnou Kóreou
u žien Čína a Japonsko suverénne splnili role favoritiek, Číňanky s jednou prehratou dvojhrou
proti Singapuru, Japonky bez; tretí nasadený Taipei prehral s Rumunkami 0-3 a štvrtý HongKong s Južnou Kóreou 1-3
keďže skupiny žien Championship Division už sú ukončené, ďalšie vylosovanie tu
https://bornandiag680.blob.core.windows.net/tt2018/TTE2904_TTEWTEAM------------S1----112----_C75C1_v1.pdf

Ešte najzaujímavejšia správa z Kongresu ITTF – nasledujúce MS družstiev 2020 boli pridelené
Kórejskému Busanu, keď sa protikandidáti Ekaterinburg a San Jose vzdali kandidatúry. Budú to prvé
majstrovstvá sveta organizované v Južnej Kórei, tak si viete predstaviť obrovskú radosť. Prezentácia
kandidatúry bola krásna, za prítomnosti dvoch olympijských víťazov z OH v Soule pochádzajúcich
odtiaľ – Yoo Nam Kyu (dvojhra muži 1988) a Hyun Jung Hwa (štvorhra ženy 1988). Mne sa podarilo
získať podpis prvého stolnotenisového olympijského víťaza Yoo Nam Kyu na propagačnú brožúru ich
kandidatúry, bude to atraktívny darček pre výhercu kvízu v nasledujúcom čísle časopisu stolný tenis !
Viac podrobností z kongresov ETTU aj ITTF, aj z dnešného Executive Board ITTF, prinesie predseda
SSTZ Dr. Kríž v nasledujúcich dňoch.

Program na stredu :
muži 10.00 Argentína stôl č. 10 (live prenos)
ženy 13.00 Kolumbia stôl č. 6 (live prenos)
muži 19.00 Bulharsko stôl č. 19

Všetkých zo Švédska pozdravujeme !

Braňo Kalužný

Dnes pridávam foto Ľuba Pišteja pri rozhovore po zápase s Nigériou

