
Slováci o medaily na Belarus Open 

Slovenskí reprezentanti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová pokračujú vo výborných výkonoch na ITTF Challenge 

Belarus Open. Nadviazali tak na úspešné vystúpenie na Austrian Open minulý týždeň a postup na World Tour 

Grand Finals v zmiešanej štvorhre. 

V bieloruskom Minsku sa Ľubo Pištej predstaví v dnešnom semifinále dvojhry a Barbora Balážová vo finále 

ženskej štvorhry.  

Ľubo Pištej najťažšie prekážky prekonal v úvodných kolách, keď v prvom proti Japoncom Kanamitsu 

a v druhom proti Kenji Matsudaira vyhral zhodne 4-3. Prvý zápas otočil zo stavu 0-2 na sety, keď rozhodujúci 

siedmy set vyhral najtesnejším pomerom 11-9. Výhrami v ďalších kolách 4-2 nad Frnacúzom Hachardom a 4-1 

nad Indom Desaiom sa dostal do semifinále, v ktrom sa stretne s Číňanom Zhao Zihao.  

Barbora Balážová v dvojhre po výhrach nad Konsbruck (LUX) 4-2, Loeuillette (FRA) 4-2 a ôsmou nasadenou 

Odo (JPN) 4-3 postúpila do štvrťfinále. Zápas s Odo tiež úspešne otočila zo stavu 0-2. Tréner Jaromír Truksa : 

„Na začiatku sa Barbora nevedela vysporiadať s jej servisom, ktorý je vynikajúci. Našla však riešenie a postupne 

vyrovnala hru. Posledné dva sety už dominovala“. Vo štvrťfinále už nestačila na ďalšiu Japonku, druhú 

nasadenú Shibata a podľahla jej 0-4.  

Barbora Balážová si medailové umiestnenie prinesie zo štvorhry, v ktorej nastúpila so svojou tradičnou 

partnerkou Hanou Matelovou z ČR. Spolu sú na 11. mieste svetového rebríčka párov a zohratosť potvrdzujú aj 

v Bielorusku. Po štvrťfinálovej výhre nad Nemkami Mantz-Wan 3-1 a semifinálovej v pomere 3-2 nad činskym 

párom Guo-He postúpili do finále. V ňom sa stretnú s japonským párom Odo-Shibata.  

 

Postup Slovákov : 

Dvojhra muži : Pištej  –  Kanamitsu (JPN) 4:3 (5-11,11-13,11-9,11-3,11-4,9-11.11-9) 

   Matsudaira Kenji (JPN) 4:3 (3-11,11-3,11-8,12-10,4-11,7-11,11-3) 

   Hachard (FRA) 4:2 (12-10,10-12,11-9,11-7,5-11,11-7) 

   Desai (IND) 4:1 (11-7,11-5,12-10,9-11,11-3)      

Štvorhra muži : Pištej/Didukh (UKR)  –  Grela/Nalepa (POL)  3:1  (11-6,11-6,10-12,11-7) 

     Sriram/Thakkar (IND) 3:2 (18-16,7-11,9-11,11-8,6-11) 

     Desai/Shetty (IND) 3:1 (11-9,6-11,11-9,11-8) 

     štvrťfinále Kou (UKR)/Wei (CRO) 2:3 (8-11,9-11,11-7,11-7,7-11) 

Dvojhra ženy :  Balážová – Konsbruck (LUX)  4:2 (3-11,11-3,11-3,11-6,11-13,11-7) 

       Loeuillette (FRA) 4:2 (7-11,11-2,11-9,11-8,7-11,11-5) 

       Odo (JPN)  4:3 (7-11,3-11,11-7,12-10,6-11,11-6,11-8) 

       Shibata (JPN) 0:4 (9-11,2-11,8-11,6-11) 

Štvorhra ženy : Balážová/Matelová (CZE) – Bajor/Sikorska (POL) bez boja 

           Mantz/Wan (GER)  3:1 (9-11,11-9,11-9,11-4)  

           Guo/He (CHN)  3:2 (11-9,7-11,11-7,10-12,11-6) 


