
KATARSKÝ CHAOS 

 

  Sobotňajšie ráno bolo mimoriadne očakávané pre výpravu slovenských stolných 

tenistov v Dauhe. Znamenalo pre nich čiastočnú slobodu, po 48-hodinovej karanténe mohli 

konečne vyjsť zo svojich izieb v hoteli a prvýkrát si vyskúšať podmienky v hale. "Hoci to boli 

len dva dni, je to úžasný pocit byť opäť na vzduchu a vidieť ľudí... Zatiaľ nás nejako 

neobmedzujú v pohybe," poznamenal po sobotňajšom prepustení z hotelového "väzenia" 

Jaromír Truksa. To však netušil, aké 

nemilé prekvapenia čakajú na 

účastníkov úvodného turnaja série 

World  

TableTennis. 

 

  "Tréningová hala najskôr 

nebola až tak obsadená, ale po 

hodine sa zaplnila. Nezdalo sa nám 

to ako dobré riešenie, necítili sme 

sa tam bezpečne. Dokonca sme  

zvažovali, či pôjdeme večer 

trénovať, ak bude hala opäť taká 

preplnená. Boli sme rozhodnutí radšej obmedziť tréning, aby sa náhodou niekto nenakazil, 

ale napokon už to tam nebolo také prehustené a mohli sme trénovať. Chalani Wang Jang a 

Ľubo Pištej si zahrali s ukrajinským reprezentantom Kou Lei, ja som absolvoval špeciálny 

tréning s Baškou Balážovou," pokračoval reprezentačný kouč, ktorý spomenul aj to, že z 

tréningovej haly zmizli ohrádky... 

 

  V sobote popoludní sa uskutočnilo žrebovanie, ktoré však sprevádzal chaos a 

nezrovnalosti. V  pavúku sa ocitli hráči, ktorí sa medzitým odhlásili, alebo naopak, chýbali v 

ňom niektorí prihlásení. Zaradiť napríklad zabudli aj Wanga s Kukuľkovou do mixu... "Je to 

až neuveriteľné, aké problémy boli s vyžrebovaním. Celé to bolo na amatérskej úrovni. 

Najskôr sme sa k nemu nevedeli 

dostať, potom sme zistili chyby. 

Ja som osobne v tejto súvislosti 

kontaktoval aj generálneho 

sekretára ITTF Raula Calina."  

  Po odhlásení najmä 

Číňanov nastali zmeny v nasadení 

na WTT 2021 Doha Contender s 

dotáciou 200 000 USD. Stále 

však platí, že Ľubomír Pištej s 

Barborou Balážovou figurujú 

medzi nasadenými v mixe, 

Balážová s Češkou Hanou 

Matelovou v deblovej súťaži 

žien. Pištej so Srbom 

Foto: Slovenská výprava pred prvým tréningom, foto: Archív 
Jaromíra Truksu 

Foto: Takto vyzerá hrací kurt WTT v Katare, foto: Archív 
Jaromíra Truksu. 



Aleksandarom Karakaševičom sa dostali priamo do hlavnej súťaže štvorhry mužov. 

Kvalifikáciu vo dvojhre nemusí hrať zo Slovákov iba Wang Jang v singlovej kvalifikácii, ktorá 

sa v Lusail Sports Arena začne v nedeľu, má Pištej v 1. kole voľný žreb a potom nastúpi proti 

jednému z dvojice Stoyanov (Tal.) - Walker (Angl.). Ema Labošová a Nikoleta Puchovanová 

dostali nemecké súperky, prvá nastúpi proti Chantal Mantzovej a druhá proti Wan Juan, Tatiana 

Kukuľková si zmeria sily s Kim Ha-jeong z Kórejskej republiky, Natália Grigelová sa stretne s 

Kazaškou Zaureš Akaševovou. Eva Jurková je vďaka voľnému žrebu v 2. kole, kde ju čaká Ho 

Tin-Tin reprezentujúca Anglicko, ako aj Balážová, ktorá čaká na víťazku duelu medzi Mahou 

Faramarziovou z Kataru a Indkou Archanou Girish Kamathovou. Wang Jang a Kukuľková sa 

v 1. kole kvalifikácie mixu stretnú s kanadskými reprezentantmi čínskeho pôvodu. 

 

   Doterajší priebeh katarského pobytu  účastníkov turnaja novej série WTT je viac ako 

rozpačitý a sprevádza ho až príliš veľa nedostatkov. "Napriek vysokým pobytovým nákladom 

sme neboli spokojní s jedlom. Strava bola nedostačujúca. Takýchto nedostatkov je tu viacero 

a už sme adresovali aj nejaké sťažnosti, tak uvidíme, či sa niečo zmení. V Katare sme boli 

zvyknutí na jedlo dobrej úrovne i kultúru stravovania. Teraz sme tu akoby chudobní príbuzní, 

a to jeden deň pobytu stojí na jedného 180 eur. Jedlo je ako z nejakého hostinca, nie vhodné 

pre športovcov, ovocie si musíme pýtať. Nie je to však chyba hotela, ale organizátora, ktorý 

dohodol takéto podmienky. Napríklad Wang, aby nebol hladný, tak si počas karantény 

objednal jedlo. Ako rodák z Číny si vždy vyberá nejaké špeciálne čínske jedlá. Chýba pestrosť 

stravy pre športovcov - napríklad každý deň máme dvakrát ryžu, na raňajky neboli k dispozícii 

cereálie, a to obzvlášť, keď za súčasných podmienok nemôžeme ísť ani do obchodu," 

neskrýval svoje rozhorčenie Truksa.  

 

  Celá hráčska i trénerská komunita 

je značne nespokojná s doterajším 

priebehom organizácie turnaja. 

"Nazval by som to jedna katastrofa. 

Nie jedna vec z desiatich nefunguje, 

ale jedenásť z desiatich. Vyzerá to tu 

tak, akoby organizátori nemali 

skúsenosti s takýmito podujatiami a 

v priebehu turnaja len zisťujú čo a 

ako. Nemáme z toho dobrý pocit. 

Všetky tieto negatívne veci nás však 

nedeprimujú, ale naopak sú pre nás 

motiváciou a dodávajú nám chuť 

dokázať to úspešne zvládnuť," 

optimisticky zakončil Truksa, ktorý 

spolu s kolegom Tiborom Bednárom 

budú od nedele viesť svojich zverencov už v zápasoch za stolmi v Lusail Sports Arene. 
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Barbora Balážová spolu so svojou spoluhráčkou so ženskej 
štvorhry Hankou Matelovou (Čes.) Foto: Archív Jaromíra 
Truksu 


