Majstrovstvá Európy družstiev mužov a žien 3.-8.9.2019, Nantes
Druhý hrací deň bol pre Slovenky na ME v Nantes aj posledným. Proti Rumunkám,
obhajkyniam titulu, bolo aj vopred málo šancí, ale ak zo štyroch hráčok, ktoré mal do tej doby
Peter Šereda k dispozícii, mu dve ochoreli agresívnym a rýchlim vírusom, šance sa posunuli
k nule.
Barbora Balážová a Nikoleta Puchovanová spolu s trénermi sa snažili o pomoc
u turnajového lekára, no ten si včera zlomil nohu a zdravotníci im pomôcť nedokázali a tak
zostali aspoň na lôžku v hoteli. Evka Jurková a Ema Labošová sa teda snažili hájiť farby
Slovenska proti silným a sebavedomým Rumunkám iba vo dvojici. Dievčatám sa nepodarilo
vyhrať ani set – Labošová síce pozvŕtala Bernadete Szocs, ale bez víťazného efektu 0:3
a Jurková nestačila na skúsenú Elizabetu Samaru tiež 0:3.
Pre trénera Petra Šeredu to bolo smutné lúčenie sa s ženskou reprezentáciou, no bude
naďalej pomáhať ako asistent a tréningový partner pre obe dospelé reprezentácie a Národné
stolnotenisové centrum v Rači. Ja osobne mu prajem nech sa mu darí a verím, že v budúcnosti
sa na post hlavného trénera vráti.
Naši muži mali voľný deň. Porážku so Španielmi bolo treba čím skôr stráviť
a pripravovať sa na rozhodujúci zápas s domácim Francúzskom. Okrem tréningu, posilňovne,
strečingu a masáží, chalani išli večer povzbudiť naše dve bojovníčky a zároveň si pozrieť
zápas našich zajtrajších súperov. Francúzsko v ňom potvrdilo rolu favorita a za ohromnej
podpory obecenstva porazili Španielov 3:1. Tento zápas mal podobný scenár ako ten náš,
Španieli prehrávali 0:2 a po víťazstve Macada nad Florom to vyzeralo, že majú šancu na
otočenie zápasu. Robles však vo veľmi vyrovnanom dueli najtesnejším rozdielom prehral
s Gauzym 2:3 a Francúzsko sa tešilo z prvého víťazstva na šampionáte. My dúfame, že
z posledného.
Deň sa končil večerov, odchodom na hotel a kontrolou zdravotného stavu dievčat.
Situácia sa už stabilizovala, takže mohol byť už konečne relatívny kľud. Rozlúčili sme sa
s Barborou Balážovou, ktorá ráno, v skorých hodinách, odlieta domov. Potrebuje si
oddýchnuť a načerpať nové sily pred odletom do Paraguaya, kde spolu s Ľubom Pištejom
cestujú na turnaj už budúci týždeň.
Držte zajtra našim reprezentantom palce, respektíve dnes, keďže túto správu píšem
v deň zápasu.
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