
Majstrovstvá Európy do 21 rokov 

Gondomar, 7.-10.3.2019 

 

Deň tretí, časť prvá 

 

V sobotu 9.3.2019 sa na ME do 21rokov začínal program o 10:00 štvorhrami žien. Ako jediná 

Slovenská hráčka nastúpila spolu s Taliankou Jamilou Laurenti, Tatiana „Kuki“ 

Kukuľková proti Maďarskej dvojici Feher, Hartbrich. V prvom sete od začiatku bol náš pár 

o čosi lepší, ale stav sa časom vyrovnal a Kuki s partnerkou vyhrali až v dramatickej 

koncovke 16:14. Podobný priebeh mal aj druhý set, len koniec vyznel pre Maďarky 12:14. 

Škoda vedenia 10:8. Tretia časť zápasu sa odohrávala v zabehnutom tempe a stále bol stav 

vyrovnaný. Síce bolo 3:1, hneď nato 3:5 a 4:6. Všetky hráčky hrali na maximum. 5:7, 6:8, 8:8 

a znovu dráma. 9:9 a Kuki podanie a ako obyčajne 10:10, 11:11 a Kuki zabodovala topspinom 

a Jamila blokom, teda set pre náš pár 13:11 a vedenie 2:1 na sety. V zápase o štvrťfinále to 

vyzerá celkom dobre. Boj pokračuje bod po bodu, Maďarky utiekli na 3:6 no bez efektu, 6:6, 

a po dvoch ľahkých chybách 6:8, škoda. Blíži sa koncovka a Kuki dáva „prasiatko“, otáča sa 

stav na 9:8, 10:8 a sú tu mečbaly. Hneď ten prvý je premenený na postup medzi osem 

najlepších párov. Uf. 

No a po tomto čiastočnom úspechu išli na radu mužské štvorhry, kde sme mali želiezko 

v ohni Tibora Špánika a Adama Brata. Chcem pripomenúť, že Adam bol nominovaný na 

ME do 21rokov práve kvôli štvorhre, lebo ešte nie je 100% v poriadku a v tréningovom 

procese je iba od začiatku februára, keďže sa dával dokopy zo zranenia kolena a mal vyššie 

3mesiace mal pauzu. 

Samotný zápas proti Belgickému páru Gnudde, Darcis – druhý nasadený pár, prebiehal podľa 

našich nôt. Málo, skôr žiadne, dlhých výmen, hra bola založená na podaní a príjme. Najmä 

Adam Brat svojou úžasnou rukou privádzal súperov do problémov ako na podaní, tak aj na 

príjme. Rozdával „banány“ raz na jednu, raz na druhú stranu stola. Prvý aj druhý set skončil 

11:7, dá sa povedať, že s prehľadom a aj posledný set nešiel do drámy. Aj keď chalani 

prehrávali 5:8 – vtedy Adamovi rozhodcovia zarátali zlé prevedenie servisu - nepovolili, 

naopak sa zdravo nasrdili a dokonale otočili vývoj tohto setu vo svoj prospech na konečných 

11:8 a celkové víťazstvo 3:0. Postup do osmičky je splnený cieľ a večer sa stretnú v boji 

o semifinále, alebo o medailu, ako chcete, s párom Putuntica, Levenko. 

 

Jaro Truksa, tréner a vedúci výpravy 

 

 

 


