ME do 21 rokov, Minsk, 10.3.2018
Tretí deň majstrovstiev Európy v hale Falcon pokračoval už len na 4 stoloch. Slovensko malo v hre
ešte 4 zástupcov – Kukuľková v dvojhre a všetci traja chlapci v štvorhre.
Dvojice Kalužný - Kotowski(POL) a Brat - Špánik nastúpili ako prví na dôležitý zápas v štvorhre mužov
a postup do štvrťfinále majstrovstiev Európy. Celý zápas bol veľmi vyrovnaný a dvojice sa striedali vo
vedení . Zlom nastal až v piatom sete , keď Kalužný s Kotowským odskočili svojim súperom o 4 body.
Toto vedenie si udržiavali počas celého setu až do stavu 10-6. Súperi ešte zmobilizovali posledné sily
a znížili na 9-10 . Avšak ďalšia loptička rozhodla v prospech Kalužného s Kotowským, ktorí zvíťazili
najtesneším rozdilom 11-9 a postúpili do večerného
štvrťfinále.
Poobede zasiahla do bojov aj Tatiana Kukuľková,
ktorej žreb určil Tailakovú z Ruska. Kukuľkovej žreb
veľmi neprial, lebo podľa jej slov sa jej hrá zle proti
tejto hráčke. Tailaková s výnimkou druhého setu
udávala rytmus hry a pomerne vysokým rozdielom
vyhrala tri sety. V piatom sete ešte mala šancu
Kukuľková znížiť nepriaznivý vývoj zápasu na 2-3 , ale
po nevyužitých štyroch setbaloch Tailaková využila
prvú možnosť a rozhodla zápas vo svoj prospech.
Napriek prehre však treba Kukuľkovú pochváliť za
dobrý a bojovný výkon na majstrovstvách Európy do
21 rokov, lebo umiestniť sa na 9-16 mieste je veľmi
dobrý výsledok, najmä keď zostáva v tejto vekovej
kategórii ešte tri roky.

Vo večernom štvťfinále sa stretla slovenskopoľská dvojica s nasadenými Turkami. Turci
počas celého zápasu ťažili z vynikajúceho
servisu a zo vájomnej zohratosti. Naša dvojica
pod tlakom robila chyby v každom sete, čo bolo
rozhodujúce.
Tento zápas bol posledným vystúpením
slovenskej reprezentácie na majstrovstvách.
Výsledok bol jedno umiestnenie do 8. miesta a dve umiestnenia do 16. miesta . Všetci
účastníci okrem Kalužného zostávajú v tejto kategórii aj na budúci rok, čiže tento turnaj im
poskytol reálny obraz ich výkonnosti a majú celý rok na to, aby ďalší šampionát bol
úspešnejší.
Anton Hamran

