Majstrovstvá Európy družstiev mužov a žien 3.-8.9.2019, Nantes

Do dejiska ME družstiev väčšina výpravy - menovito Ľubomír Pištej, Wang Yang,
Samuel Kalužný, Barbora Balážová, Eva Jurková, Nikoleta Puchovanová, tréneri Peter
Šereda, Jaromír Truksa, fyzioterapeut Milan Hromada a predseda SSTZ Zdenko Kríž odleteli spolu 1.9.2019. Iba Alexander Valuch letel o deň neskôr, pretože ešte musel odohrať
zápas 3. Bundesligy. Pre Emu Labošovú už nebolo v našom lietadle miesto, tak letela
v rovnaký čas, ale cez Amsterdam.
Po prílete nastali menšie nepríjemnosti, lebo polovici výpravy neprišli batožiny. No po
dvoch hodinách čakania tašky prišli ďalším letom z Paríža a mohli sme sa ísť ubytovať a na
obed. Pred večerou muži absolvovali plánovaný tréning v hlavnej hale a ženy v tréningovej
hale.
Druhý deň bol znovu tréningový, keďže si ženy chceli tiež vyskúšať hlavnú halu,
museli si pristať. No muži naopak trénovali až poobede, plus Samo Kalužný druhýkrát aj
s neskôr pricestovaným Valuchom. Problém s malými izbami, pre dve osoby, sa nám podarilo
úspešne diplomaticky vyriešiť s organizátormi – dali nám aspoň dve izby navyše. Ďakujeme.
K našej výprave sa neskoro večer pripojila aj Ivica Hatalová, ktorá v pozícii generálneho
sekretára SSTZ sa spolu s predsedom zväzu zúčastnia kongresu ETTU.
Prvý hrací deň majstrovstiev naše obe družstva nastúpili o 10:00 zhodne proti
Španielsku. Ženy prehrali pomerne rýchlo 0:3 – škoda bolo najmä zápasu Balážovej s Dvorak,
keď naša hráčka prehrala najtesnejším rozdielom – 9:11 v piatom sete. Celé družstvo sa
presunulo k stolu, kde bojovali naši muži a mali zápas sľubne rozohraný. Ľubo Pištej najskôr
v dramatickom boji porazil Španielsku jednotku Roblesa – 14:12 v piatom sete. Mimo iné sa
Ľubovi podaril dvakrát husársky kúsok, keď po prehranom prvom sete už prehrával 3:8
a tento set vyhral. A potom v poslednom sete tiež vysoko prehrával 4:9 a zase sa mu podarila
otočka svojou odvážnou hrou. Potom nastúpil Wang Yang a rozdielom triedy si poradil
s nebezpečným Jesusom Canterom 3:1 na sety. Slováci vyhrávali 2:0 na zápasy, no bolo treba
vyhrať stále ešte jeden, V súboji tretích hráčov Valuch podal dobrý výkon, ale na skúseného
Macada to nestačilo. Španiel sa presadzoval najmä kvalitným rýchlym podaním a úderovou
istotou. Za stavu 2:1 na zápasy sa stretli rebríčkovo najlepší hráči – Wang Yang a Alvaro
Robles. Dva a pol setu dominoval svojou istotou a tvrdým zakončovaním ľavoruký Robles,
no Wang sa zázračne ku koncu tretieho setu chytil a zrazu to vyzeralo, že našiel recept na
strojovo bezchybnú hru súpera. Žiaľ, iba to vyzeralo. Vo štvrtom sete sa Španiel stal znova
neomylným a vyrovnal stav stretnutia na 2:2 a rozhodnúť mohol a mal Ľubomír Pištej
s Canterom. Náš hráč však prekvapivo tento dôležitý a rozhodujúci duel nezvládol. Súper
svojim neštandardným spôsobom hry, založeným na dobrom podaní a častým riskovaním,
nedovolil Ľubovi sa presadiť svojou hrou. Pištej sa nemohol dostať do svojho rytmu, do
svojej hernej pohody a nepodarilo sa mu vyhrať ani set.
Pre naše družstvo to bola nesmierna škoda a šance na postup zo skupiny sa
zminimalizovali – bude treba vo štvrtok 5.9.2019 poraziť domáce silné Francúzsko výrazným
rozdielom.

Ženy nastúpia už zajtra, v stredu 4.9.2019 o 19:00, proti favoritkám celého turnaja
a obhajkyniam titulu, Rumunkám.
Naše mužské družstvo má zajtra voľno, ktoré vyplnia sledovaním zápasu mužov
Francúzsko-Španielsko a povzbudením našich žien. Samozrejme aj jeden tréning bude na
programe.

Z Nantes pozdravuje
Jaro Truksa

