Správa z ME mužských trojíc v pétanque, Albena 2019
Príprava tímu v zložení Marek Sobolič,Martin Pitoňák,Radovan Bakyta,Rudolf
Pulman,prebiehala dva krát do týždňa,počas ktorej sa chalani snažili zlepšovať
v individuálnych činnostiach a taktike.Bohužial sa nám v plnej zostave podarilo absolvovať
iba jeden turnaj,čo je v porovnaní s ostatnými účastníkmi majstrovstiev žalostne málo.
Samotnému turnaju predchádzala súťaž v streľbe na presnosť,kde nás reprezentoval Radovan
Bakyta.V základnom kole sa mu podarilo nastrielať 23 bodov ,čím si zabezpečil postup do
opráv zo 16.miesta.Tam už ale nenadviazal na dobrý vstup a s celkovým počtom 27 bodov
obsadil konečné 20.miesto.

20.septembra bol zahájený hlavný turnaj majstrovstiev.Zúčastnilo sa 36 tímov,ktoré si
zmerali sily v základných piatich kolách,hraných švajčiarskym systémom.Do prvého zápasu
nám bol žrebom pridelený jeden z najväčších ašpirantov na celkové víťazstvo,Francúzsko.
Francúzsko : Slovensko 13:00
Nevyspytateľný terén,ktorý prekvapil súperovho plaséra a naopak zodpovedný výkon Mareka
na tej istej hráčskej pozícii,nám zo začiatku dával nádej na dôstojný súboj
s favoritom.Skúsenosti sa však prejavili a zásluhou úspešnejšej streľby dokázali francúzi
vyhrať každé nahodenie.

Slovensko : Nemecko 00:13
V druhom kole sa náš tím stretol s výberom Nemecka.Hráči súpera nás
predčili vo všetkých činnostiach,nedovolili nám opäť uhrať ani jeden bod
a pripísali sme si druhú prehru v turnaji.

Anglicko : Slovensko 13:00
V zápase s Anglickom sme obmenili zostavu,ale ani to nám nepomohlo sa
vzchopiť.Každé naše zaváhanie súper neomylne trestal.

Bulharsko : Slovensko 13:01
Reprezentácia usporiadateľskej krajiny dokonale využila domáce
prostredie a aj napriek tomu,že jej hráči nemali kvality predchádzajúcich
súperov,poradili si s nami až príliš ľahko.

Slovensko : Guernsey 06:13
Víťazstvo v poslednom zápase by nám zaručilo účasť v Pohári
národov,preto sme do súboja vstupovali s odhodlaním pobiť sa o prvé
víťazstvo.Vyrovnaný priebeh,ukončila nešťastná hra ,v ktorej nás
posledná streľa súpera pripravila o štyri body.Hráčom Guernsey tento
moment vlial silu do žíl,nás naopak zlomil.

Fínsko : Slovensko 13:01

Na záver hracieho dňa sme dostali ešte jednu šancu kvalifikovať sa do
Pohára národov.Otriasť sa po piatich prehrách a zabojovať o postup bolo
však nad naše sily.

V celkovom hodnotení sme skončili na poslednom,36.mieste.
Dúfam ,že našich hráčov tento neúspech neodradí a využijú
skúsenosti,ktoré na šampionáte nadobudli vo svoj prospech.
Hlavný tréner SVK muži pre rok 2019
Bakyta Michal

