DVA TESNÉ DUELY, ALE ĎALEJ IDÚ ANGLIČANIA,
OBA SLOVENSKÉ TÍMY V NAJLEPŠEJ ŠESTNÁSTKE

Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti zostali na majstrovstvách Európy družstiev v
rumunskom Kluži pred štvrťfinálovými bránami. Dvere medzi osem najlepších tímov starého
kontinentu si zverenci trénera Jaromíra Truksu mohli odomknúť vo štvrtkovom súboji o
prvenstvo v C-skupine, v ktorom však nestačili na Angličanov a jedinú postupovú miestenku
tak získali ich premožitelia. Slováci podľahli 0:3, ale v dvoch súbojoch rozhodoval o ich osude
až rozhodujúci piaty set.
V úvodnej dvojhre Ľubomír Pištej márne hľadal spôsob, ako preklopiť vývoj na svoju
stranu. V treťom sete bol blízko, ale v koncovke bol opäť úspešný Liam Pitchford (0:3). Wang
Yang následne nezužitkoval vedenie 2:1 na sety proti Paul Drinkhallovi (2:3), a tak mladý
Jakub Zelinka nastupoval proti Samuelovi Walkerovi už takpovediac s nožom na krku. S
náročnou situáciou sa mu darilo vyrovnať s výnimkou druhej polovice piateho dejstva. Jeho
prehrou 2:3 sa definitívne rozplynula aj slovenská nádej na historický úspech v podobe prieniku
do štvrťfinále.

Na fotografii: Jang Wang. Autor: ETTU

"Z pohľadu konečného výsledku sa dá hovoriť o jednoznačnej prehre, ale realita bola
iná. Druhá a tretia dvojhra boli vyrovnané. Obzvlášť Jakub odohral úplne rovnocennú partiu
s Walkerom, s ktorým prehrával 1:2 na sety a 8:10, ale ešte to otočil a vynútil si piaty set. V
ňom mal úžasný začiatok, vyhrával 4:1, ale súperovi potom vyšla sedembodová šnúra.
Dovtedy sa mu darili víťazné údery, potom už prišli chyby. Napriek tomu som mal dobrý pocit
z celého duelu. Wang bol sklamaný, keďže je naša jednotka a očakávali sme od neho
minimálne jeden bod. Nehral zle, ale niečo tomu chýbalo. Ľubo prehral 0:3, ale v druhom a
treťom sete to už bolo vyrovnanejšie a mal aj šance. Pitchford je však kvalitný a skúsený
hráč. Navyše okrem toho, že hral dobre, mal aj kus šťastia, a to sme dnes nepotrebovali, aby
to tak bolo. Myslím si však, že chalani podali maximálne výkony v oboch stretnutiach, čo ma
teší. Angličania neboli v stredu ďaleko od prehry 1:3 so Srbmi, čo by nám zahralo do karát.
Povedal by som to tak, že smolu sme mali skôr včera, že to Srbi nedotiahli do víťazného
konca. Dnes hrali Angličania oveľa lepšie, spadla z nich ťažoba. Najmä Drinkhall sa
predviedol v pozitívnom svetle, už dlho som ho nevidel tak dobre zahrať a zdolal nášho
najlepšieho hráča," zhodnotil vystúpenie svojich zverencov Jaromír Truksa.

Po štvrtkovom triumfe Nemiek na Španielkami 3:1 aj Slovenky obsadili v základnej Askupine konečnú 2. priečku. Oba slovenské tímy si na ME 2021 vybojovali umiestnenia v
najlepšej šestnástke (9. - 16. miesto).

Štvrtkové výsledky:
MUŽI
C-skupina - 3. kolo:
Slovensko - Anglicko 0:3
Ľubomír Pištej - Liam Pitchford 0:3 (-3, -8, -12)
Wang Yang - Paul Drinkhall 2:3 (9, -4, 8, -8, -6)
Jakub Zelinka - Samuel Walker 2:3 (9, -7, -7, 12, -6)
Konečné poradie C-skupiny: 1. Anglicko 4 body (2 výhry/0 prehier), 2. Slovensko 3 (1/1), 3.
Srbsko 2 (0/2).
ŽENY
A-skupina - 1. kolo:
Nemecko - Španielsko 3:1
Konečné poradie A-skupiny: 1. Nemecko 4 (2/0), 2. Slovensko 3 (1/1), 3. Španielsko 2 (0/2).
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