Majstrovstvá Európy do 21 rokov
Gondomar, 7.-10.3.2019

Deň tretí, tretia časť

Program ME do 21rokov v Portugalskom Gondomare v sobotu pokračoval, alebo skôr
vrcholil zápasmi o medaile. V jednotlivcoch sa Slovenskej výprave nepodarilo výrazne
prehovoriť do konečného poradia, ale vo štvorhrách sme mali dve nádeje na semifinále.
Vo štvorhre žien do zápasu proti Polkám začali Kukuľková s Laurenti excelentne. Stav
prvého setu 11:4 sľuboval veľa. No ako náhle si sestry zvykli na rozdielne materiály našej
dvojice, bolo vybavené. V ďalšom priebehu boja o medailu boli súperky agresívnejšie,
pohyblivejšie, odvážnejšie, istejšie a aj keď sa slovensko-taliansky pár snažil niečo vymyslieť,
nestačilo to. Nevadí. V párových súťažiach je dôležitá zohranosť hráčov a to sa o našom,
nerýchlo zloženom páre, nedá povedať.
Naopak vo štvorhre mužov boli určite viac zohratí Brat-Špánik, ako Levenko s Putunticom.
Najmä prvé dva sety doslova školili papierovo lepšiu dvojicu a pomerne rýchlo vyhrávali 2:0
na sety. No všetci okolo sme vedeli, že zápas sa ešte neskončil, a že dotiahnuť ho do
víťazného konca, bude ešte ťažká záležitosť. Súperi sa spamätali a začali doťahovať náskok.
Tretí set bol pre nich ľahká korisť, no vo štvrtom sete im pomohlo „šťastíčko“ a aj
nevynútené chyby našich hráčov. To bola zlá kombinácia, ale ak sa týchto chýb vyvarujú a aj
šťastie pomôže, v rozhodujúcom sete by mohli mať šancu. Za stavu 5:7, vtedy to vyzeralo
lepšie pre Levenka s Putunticom, však zahrali obaja naši hráči údery z ríše zázrakov a ešte
k tomu Levenko pokazil tutovku keď bolo 9:8 a pomohol nám k mečbalom. Ten chalani
premenili odvážnym rýchlym podaním – vymyslel to Adam, previedol Tibor, a bol koniec. Po
fantastickom boji dvojica Tibor Špánik a Adam Brat postúpili do semifinále ME do 21 rokov
a nestala neopísateľná radosť v celej našej výprave.
Zajtra sa pokúsia pokračovať vo vynikajúcich výkonoch v boji o finále. Nastúpia proti Ruskej
dvojici Sidorenko, Ivonin o 11:40(SEČ)

S pozdravom

Jaro Truksa, tréner a vedúci výpravy

