FAVORIZOVANÉ NEMKY NAD SILY SLOVENIEK
Slovenským stolnotenisovým reprezentantkám sa nepodarilo na majstrovstvách Európy
družstiev v rumunskom Kluži postarať o senzáciu vyradením veľkých favoritiek z Nemecka.
Zverenky trénera Petra Šeredu po utorkovom víťazstve 3:1 nad Španielkami potrebovali v
stredu zdolať sedemnásobné kontinentálne šampiónky, čím by si vybojovali postup do
štvrťfinále a dosiahli by historický úspech.
Slovenské nádeje na prekvapenie po vydarenom vstupe do turnaja umocňovala
skutočnosť, že v nemeckom tíme tentoraz absentujú pôvodom Číňanky. Napriek tomu však
Nemecko disponuje obrovskou kvalitou, ktorú dokumentuje aj víťazka nedávneho prestížneho
turnaja Europe Top 16 Cupu Nina Mittelhamová. Paradoxne, ona jediná stratila set v súboji so
Šeredovými zverenkami. Hneď v úvodnej dvojhre ju oň pripravila Tatiana Kukuľková, ktorá
do konca tretieho setu živila nádej na prekvapenie, ale napokon podľahla 1:3. Barbora Balážová
potom nedokázala nájsť recept na svoju rivalku aj z mládežníckych čias Sabine Winterovú,
ktorej dokázala ako-tak konkurovať iba v druhom sete (0:3). V súboji trojok sa na oboch
stranách predstavili mladé hráčky, keď Ema Labošová podľahla Annett Kaufmannovej 0:3,
pričom v druhom sete nevyužila dva setbaly.
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"Paradoxne, prvá dvojhra bola jediná, v ktorej sme mali najväčšiu šancu uspieť. Bolo
1:1 na sety a 9:9 v treťom, ale Mittelhamová zvládla koncovku a potom už vyhrala zaslúžene.
Kukuľková však hrala dobre, nemala čo stratiť. Jej úloha bola o to ťažšia, že včera i dnes
nastúpila proti jednotkám tímov súpera. Od Balážovej sme proti Winterovej čakali
vyrovnanejšiu partiu. Od začiatku však bola nervózna, nešlo jej to podľa predstáv a nevedela
sa dostať do svojej hry. Dnes nepredviedla ani desať percent zo včerajšieho výkonu. Každý
zápas je však iný. Baša s Nemkami trénuje, poznajú sa veľmi dobre a možno tieto vzájomné
súboje berie inak. Dnes však jej výkon ani nastavenie v hlave neboli dobré, čo ukazuje aj
výsledok. Potom už aj chcela, ale Winterová sa chytila a hrala dobre. Labošová nastúpila
proti juniorke, vekom ešte mladšej ako je ona sama, a tak som jej veril, že ju môže potrápiť.
Škoda nevyužitého vedenia 10:8 v druhom sete. Kaufmannová však bola herne lepšia. Ema
sa často bránila a čakala na chyby súperky, nedostávala sa do pozícií, aby ona vytvárala tlak,
čo na tejto úrovni už nestačí. Kaufmannová ukázala, že nie nadarmo ju stavajú do ženského
tímu. Vidia v nej totiž potenciál. Celkovo sme uhrali len jeden set, takže z hľadiska výsledku
nie je príliš čo hodnotiť. Bolo to jednoznačné pre Nemky. Nám by dnes muselo vyjsť všetko,
ale nevyšlo nám takmer nič," zhodnotil druhé a zároveň posledné vystúpenie svojich zvereniek
v Kluži P. Šereda.

Slovenky obsadia na ME 2021 v základnej A-skupine 2. alebo 3. priečku, o konečnom
poradí a jedinom postupujúcom družstve z nej rozhodne štvrtkový zápas Nemecko - Španielsko.
Slovenská šanca na premiérovú štvrťfinálovú účasť žije v kategórii mužov, v ktorej
zverenci kouča Jaromíra Truksu zdolali Srbov 3:1 a o prvenstvo v C-skupine budú vo štvrtok
od 12.00 h SELČ bojovať s Angličanmi.

Stredajšie výsledky:
ŽENY
A-skupina - 2. kolo:
Slovensko - Nemecko 0:3
Tatiana Kukuľková - Nina Mittelhamová 1:3 (-7, 9, -9, -4)
Barbora Balážová - Sabine Winterová 0:3 (-3, -8, -3)
Ema Labošová - Annett Kaufmannová 0:3 (-8, -11, -3)
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