Majstrovstvá Európy družstiev mužov a žien 3.-8.9.2019, Nantes
Takže na ME družstiev v Nantes Slovensko dohralo. Nepíše sa mi to dobre, ale ženám
a ani mužom sa nepodarilo vyhrať jeden zápas. Chápem, že pre baby to boli ťažké súperky
a po zdravotnej stránke na tom neboli dobre. Pre mužov to tiež nebol ľahký žreb, najmä silné
domáce Francúzsko, ale škoda prvého zápasu so Španielskom, keď naši vyhrávali 2:0 na
zápasy.
Vo večernom zápase proti Francúzsku naše družstvo mužov nastúpilo so šancou
postupu v prípade, že vyhrajú pomerom 3:0, alebo 3:1. Na tomto základe tréner Jaromír
Truksa postavil zostavu. Myšlienka bola, že Ľubo Pištej bude na jednotke, Saša Valuch na
dvojke a Wang Yang na trojke. Valuch začínal proti Gauzy a mohol iba prekvapiť. Po dobrej
vyrovnanej hre prehral síce 0:3, ale nemá sa za čo hanbiť. V druhom zápase však nastúpil
Ľubo s Lebesonom a tu sme už bod čakali. Lenže Pištej sa do ničoho nedostal, bol stále pod
tlakom na príjme a ak dostal nejakú šancu, tak ju premárnil. Skrátka tento turnaj mu nesadol,
nie je ešte vo forme, nemá ešte zápasový rytmus. Takže prehral ľahko 0:3. Za tohto
nepostupového stavu, nastúpil Wang Yang s Akkuzu. Francúz ukázal, že na obranu vie hrať,
aj keď nemal silný úder, ale vôbec nekazil a ak Wang zaútočil, vedel aj perfektne blokovať
a prechádzať kontraspinom. Za celý zápas Francúz urobil iba dve nevynútené chyby do
obrany. Takže porážka 0:3 ukončila celé stretnutie a naše družstvo mohlo iba súperom
pogratulovať k dobrému výkonu a k postupu do štvrťfinále.
Takže zajtra nás čaká zase voľný deň, v hale sa budú hrať všetky štvrťfinále. Kto chce
sa pôjde pozrieť na zápasy, niekto sa pôjde prejsť po meste či pamiatkach. V sobotu máme
plánovaný odchod na Slovensko. Hodnotenie turnaja je veľký neúspech, ale treba
pripomenúť, že nie všteky štáty sa tu prebojovali a systém turnaja je nemilosrdný –
nepostúpiš, nehráš.
Z dejiska ME
Jaro Truksa

