Správa z MS
jednotlivcov/dvojíc/mixov Almeria
2019
MS jednotlivcov/dvojíc/mixov mužov a žien sa konali v španielskom meste Almeria 2. – 5. mája
2019.
Španielska federácia pripravila veľmi dobré podmienky pre hladký priebeh turnaja. Hala bola 5
min. pešo od hotela a bola vytvorená osobitná sekcia pre zápasy pre televízne prenosy, ktoré
boli divácky atraktívne.
Za mužov nastúpili Michal Volárik a Matej Krajčovič. Za ženy Etela Krchňáková a Oľga
Whitworth. V súťaži jednotlivcov sa predstavili Michal Volárik a Oľga Whitworth. V mix tíme
Matej Krajčovič a Etela Krchňáková.
Herný systém bol časovo náročný, keďže sa postupne striedali zápasy dvojíc žien a mužov,
mixov a jednotlivcov (muži aj ženy). Oba hracie dni základnej časti sa hralo švajčiarskym
systémom 4. kolá v každej kategórii od 9:00 do 21:45.
V prvom kole nám systém pridelil kvalitných súperov – Thajsko, Luxembursko, Maurícius a
Kambodžu. V ňom podal dobrý výkon Michal, ktorý porazil hráča Luxemburska 13:11, ostatné
zápasy sme prehrali. V ďalších kolách sme pokračovali v nevyrovnanom výkone a výhry sa rodili
ťažko.
V jednotlivcoch podala Oľga snaživý výkon ale tréma jej zväzovala ruky. Po prehrách (Thajsko,
Senegal, Rakúsko) vyhrala až vo štvrtom kolo proti hráčke Hong Kong-u 13:11. Jedna výhra
znamenala celkové 39. miesto.
Michal sa po prvej výhre nevyhol výpadku v druhom kole proti hráčovi Anglicka ale potom už
hral na slušnej úrovni a predviedol dobrú útočnú hru proti Taliansku 6:13 a Poľsku 13:11.
Celkovo obsadil pekné 19. miesto.
Oľge s Etelou chýbal vyrovnanejší výkon a streľba. Po dvoch prehrách (Maurícius, Dánsko)
potešila výhra proti Estónsku 9:6 v treťom kole, kde zaskočili súperky dobrým plasom. Prehra
s Monakom vo štvrtom kole znamenala konečné 38. miesto.
Michal s Matejom hrali po dvoch prehrách (Kambodža, Portugalsko) o lepšie umiestnenie
v treťom kole proti Jersey. Nezvládli ale dôležitú hru v ktorej súper získal štyri body a dve hry
pred koncom zápasu sme prehrávali 5:12. Konečný výsledok 10:12 ani výhra proti Ukrajine
v poslednom kole 13:0 na lepšie ako 45. miesto nestačili.

Etela s Matejom ostali v mixe bez víťazstva a celkovo obsadili 44. miesto.
Celkovo chcem hráčov/hráčky pochváliť za bojovný výkon. Našou tradičnou slabinou bola
psychika a zbytočný rešpekt, čo sa prejavilo hlavne počas prvého dňa.

Martin Ševček

