
MS Budapest – deň tretí 

Dnes sa rozbehli aj hlavné súťaže jednotlivcov. Hneď ráno začínali ženy, po nich muži. Táňa mala 

nepríjemnú skúsenú Severo-kórejku a Baška mladú Srbku Lupulescu. Baška konečne ako prvá z našich 

na TV stole.  

Táňa nezačala zle, ale súperka bola veľmi istá vo výmenách. Bol to typ hráčky, ktorá nehrala príliš 

rýchlo, skôr s veľkou istotou vo výmenách. Takže bolo treba veľkú trpezlivosť aj od Táni a napracovať 

sa na každý bod. To sa jej nie vždy darilo, súperka ju nútila k chybám. Prvý set si tak postupne 

vytvorila náskok a vyhrala pomerne jednoznačne. V druhom sete však Táňa dokázala zlepšiť hru a vo 

výmenách to bolo 50-50. Síce neustále doťahovala, ale držala tesný stav a stále šancu na výhru v sete. 

Nakoniec ho však prehrala v koncovke. Odvtedy Táňa znervóznela a začal trochu zbytočne 

komentovať niektoré svoje chyby. Ďalšie sety mali podobný obraz, Kórejka už bola trpezlivejšia 

a pokojnejšia a nakoniec zaslúžene vyhrala 4-0.  

Hneď nato Baška nastúpila proti Srbke Lupulescu. Baška bola favoritka, mladá súperka však začala 

útočne a veľmi precízne. Bašku nepúšťala do jej nebezpečného backhandu, skôr jej tlačila hru cez telo 

a Baška tam robila viac chýb. Baška doťahovala, ale prehrala. V druhom sete Baška zlepšila hru, bola 

aktívnejšia a takmer celý set viedla. Aj keď len o tri lopty. Škoda, že sa jej nepodarilo vybudovať väčší 

náskok, lebo v závere súperka dotiahla a nakoniec aj set v koncovke vyhrala. Toto bol pomerne 

dôležitý moment zápasu. Napriek tomu, že Baška v ďalšom sete začala opäť aktívne a tentokrát aj 

náskok zvyšovala. Dokázala byť lepšia vo výmenách a tvrdo zaončovať. Vo štvrtom sete však opäť 

Baška trochu stvrdla a súperka opäť začala hrať takticky dobre. Srbka vyhrala 11_7 a vyzeralo to zle. 

Vtedy však Baška dokázala zlepšiť hru a začala zápas vyrovnávať. Dokázala sa opäť presadzovať 

kvalitným backhandom. Našťastie aj súperka jej začala hrať viac tam. Dva kvalitne odohrané sety od 

Bašky a stav bol 3-3. V siedmom sete sa obe hráčky ťahali až do koncovky. Za stavu 9-8 však Baške 

zlyhal backhand, ktorý pravdepodobne trochu uponáhľala. Následne mala dva servisy k dispozícii, tak 

sme verili, že výhodu využije. Prišlo však veľmi nešťastné prasiatko a Srbka hneď prvý mečbal vďaka 

Baškinej chybe využila.  

Ľubo nastúpil v prvom kole proti Yiangou z Cypru. Kto by si pomyslel, že Cyperčan bude prechádzka 

bol by prekvapený. Kvalitne útočne vybavený hráč s výborným kontratopspinom z oboch strán. Ľubo 

si však vybudoval 5-bodový náskok svojou technickou hrou. Ten však v závere stratil a navyše set 

rehral, čo vyzeralo nepríjemen. Aj preto, že súper zjavne ožil. Našťastie Ľubo v druhom sete ukázal 

odolnosť, vo výmenách zahral tiež kvalitne a dokázal bodovať. Postupne set vyhral a ďalší hneď ľahko 

tiež. Vo štvrtom sete si znova začal budovať náskok, ale po súperovom time-oute akoby trochu zastal 

a ten dotiahol. Našťastie sa Ľubo perfektne skoncentroval na koncovku a vyhral. V ďalšom sete už 

bolo vidieť, že Ľubo si ide po výhru. V tomto zápase veľmi dobrým a koncentrovaným výkonom 

dokázal vyhrať napriek nepríjemnosti v prvom sete.  

Wang nastúpil proti Lindovi a verili sme, že ten nebude vedieť na obranu. Ten tri sety vydržal byť 

veľm nepríjemný. Najmä výbornému príjmu, keď často zabodoval aj bombou z príjmu. A tiež silnými 

topspinami, ktorými doázal často bodovať. Na druhej strane však bol citlivý na Wangovu zmenu 

rotácie a obranou tak robil Wang body, ak dokázal chytiť ten prvý topspin. Po výhre v treťom sete 

a vedení 2-1 už Wang dominoval a zápas si dotiahol k výhre.  

Do štvorhry o postup medzi 16 nastúpili Wang so Sašom proti Tajpejcom Chen a Chuang. To sú 

poprední singloví hráči, ale aj skvelá štvorhra. Bolo to vidieť aj pri stole, veľa šancí našim nedávali.  

Dokázali ich rozbehať, ani obrana im nerobila veľké problémy. Naši sa opäť snažili hrať variabilne, 

prechádzali medzi obranou a útokom, Sašo striedal blok s príležitosťami prechádzať. Prvé dva sety 



boli vyrovnanejšie, ako ukazuje výsledok a iba pár chýb v zlomových momentoch rozhodlo. Od 

tretieho setu už to bola jasná záležitosť a aj Wang sa už trošku sústreďoval an nasledujúcu dvojhru.  

V ďalšom kole dvojhry najprv nastúpil Ľubo Pištej, žreb mu prisúdil Bolla. Ľubo tentokrát robil viac 

chýb. Často aj keď sa dostal do výmeny a zahral v nej dobre, pokazil zakončenie. Navyše Boll veľmi 

dobre servoval, neustále veľmi variabilne. Dal Ľubovi málo šancí na zdramatizovanie a Ľubo ich 

nedokázal využiť. V druhom sete si Ľubo vypracoval až 4-bodový náskok, Boll však otočil. V ďalšom 

set rovnako po 3-bodovom náskoku Ľuba. Celkovo jasná prehra 0-4. 

Ostávalo posledné želiezko v ohni Wang. Proti Pitchfordovi mal bilanciu veľmi vyrovnanú, aj keď 

naposledy prehrl. V príprave na zápas si s trénerom na videozázname povedali niektoré veci, týkajúce 

sa obrany a útoku a Wang si ich vzal k srdcu. Hlavne viac chytať a pri útoku byť trpezlivejší, nehrať 

bomby, radšej trošku zvolniť ale hrať kvalitný a umiestnený topspin. Po zápase Wang spokojne 

skonštatoval, že to fungovalo. Wang zahral v tomto zápase vynikajúco. Prvý set skvelá obrana 

a využívanie príležitostí na prechod do útoku, ten veľmi precízny. Diváci, pomerne veľká slovenská 

enkláva, si ozaj prišli na svoje. Ďalší set bol boj o každú loptu. Obaja sa stále ťahali. Wang však 

v závere výborne dvakrát chytil backhandom nárazom a zabodoval. Rovnako pri setbale, kedy 

Pitchford zahral pri opakovanom útoku za stôl. V treťom sete Wang pokračoval. Zmenami rotácie pri 

obrane bodoval a postupne si vypracoval až 4-bodový náskok. Keď si Pitchford zobral time, Wang 

akoby počas prestávky stuhol a zrazu Angličan vyrovnal. Začal aj podávať viac z forehandovej strany 

a podaním nútil Wanga odkrývať si stôl, kam sa potom snažil útočiť. Wang však opäť set v koncovke 

vydrel a opäť vďaka zmenám rotácie, ktoré súper nevedel čítať.  Posledný set si už náš hráč postrážil 

a na radosť divákov postúpil medzi 32. Treba vyzdvihnúť jeho bojovnosť a koncentráciu v tomto 

zápase, po tejto stránke bol jeho výkon perfektný.  

 

Stredajší program, už iba na 8 stoloch (od obeda dokonca iba v hlavnej hale na 4 stoloch) : 

10.00 mix Ľubo-Baška proti Fegerl-Polcanová stôl č. 7   

17.00 dvojhra Wang – An Ji Song (KLDR)  stôl 4 

Okolo 19.30 zmiešaná štvorhra v prípade raňajšej výhry 

 

Držte našim palce !!! 

 









 


