
PIŠTEJ S BALÁŽOVOU DO SEMIFINÁLE MIXU 

 

Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti sa v katarskej Dauhe dostali cez štvrťfinálovú 

métu. Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa tým postarali o najlepší slovenský výsledok 

doterajšieho účinkovania na podujatiach série World Table Tennis. Z troch deblových 

štvrťfinálových šancí využili jednu, a to v miešanej štvorhre, kde mali k tomu nielen vzhľadom 

na svoje kvality, ale aj vyžrebovanie, najväčšie predpoklady. Na turnaji najvyššej kategórie si 

v semifinále zahrajú po vyše dvoch rokoch. 

Foto: Barbora Balážová a Ľubomír Pištej sa sústredia  na podanie súpera. Autor: WTT 

Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou potvrdili na turnaji WTT Star Contender Doha, 

že patria medzi najlepšie svetové páry v mixe. Po štvrtkovom štvrťfinálovom víťazstve nad 

brazílskou dvojicou Vitor Ishiy, Bruna Takahashiová 3:1 na sety sa prebojovali medzi elitné 

kvarteto. Slováci na hlavnom stole ťahali v úvode za kratší koniec, uhrali šesť bodov, ale v 

ďalšom priebehu už súperov, z ktorých nemal Pištej príjemné spomienky na Ishiya z 

predchádzajúceho turnaja (prehral s ním kvalifikácii dvojhry, pozn.), pokorili trikrát zhodne 

11:8. 

"Začali sme celkom dobre. Viedli sme hneď 2:0, ale po našich chybách sme hladko prehrali 

úvodné dejstvo. Aj v druhom sme tiež prehrávali, takže sme sa do toho dostávali pomalšie. U 

súperov bola slabinou Takahashiová, najmä na bekhendovej strane, preto sme sa snažili hrať 

jej to predovšetkým tam, ale my sme sa čoraz viac dostávali do výmen a získavali väčšiu istotu. 

V treťom sete sme mali náskok 8:2. Aj keď sa dotiahli, už sme to nepustili z rúk, čo bolo 

dôležité. Vo štvrtom sete sme otočili 0:4 a 2:5. Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené," 

priblížil priebeh duelu Pištej, ktorého spolu s Balážovou pochválil aj reprezentačný tréner 

Jaromír Truksa: "Cením si vyrovnaný výkon našej dvojice, ktorá sa dobre dopĺňala. Obaja 

zahrali rovnocenne a presne takýmto spôsobom chceme pokračovať smerom k olympijským  



  Foto: Radosť z víťazstva. Reprezentačný tréner Jaromír Truksa s hráčmi.  Autor: WTT 

hrám. Okrem prvého setu, v ktorom im to nepadalo, v ďalšom priebehu nespanikárili a 

odvádzali svoju robotu." 

V piatkovom večernom semifinále budú čeliť druhej nasadenej taiwanskej dvojici Lin 

Jün-Ťü, Čcheng I-čching, s ktorou vlani vo štvrťfinále ITTF World Tour Platinum German 

Open v nemeckom Magdeburgu prehrali 1:3, keď viedli 1:0 a 10:9. "Vtedy sme mali dosť 

dobrú šancu na ich zdolanie. Je to však veľmi kvalitný pár, ktorý bude favoritom. Ak mu 

chceme vzdorovať, musíme predviesť náš najlepší stolný tenis," tvrdí Pištej. 

Ešte predtým však slovenskú výpravu čaká sťahovanie. V piatok ráno zamieri do iného 

hotela, v ktorom zotrvá aj počas blížiacej sa svetovej olympijskej kvalifikácie. 

Vo štvorhrách mužov a žien sa slovenské vystúpenie skončilo pred semifinálovými 

bránami. Nad sily Balážovej a Češky Hany Matelovej vo štvrťfinále ženskej deblovej súťaže 

boli Hina Hajatová, Mijuu Kiharová z Japonska, s ktorými odohrali štvorsetový súboj, ale len 

v jednom - treťom sete dokázali nájsť recept na ich pokorenie. Zvyšné sa skončili jednoznačne 

v prospech reprezentantiek krajiny vychádzajúceho slnka. "Musím priznať, že to bol rozdiel 

triedy. Jednoducho, súperky boli lepšie. My sa skutočne tešíme aj z jedného získaného setu. 

S touto japonskou dvojicou sme ešte nikdy nehrali. Možno aj ony hrali spolu prvýkrát, ale v 

Japonsku to dosť miešajú," poznamenala Balážová. 

Deblové účinkovanie Ľubomíra Pišteja so Srbom Aleksandarom Karakaševčom bolo na 

tomto turnaji bez odohrania čo i len loptičky proti kórejským súperom. Najskôr Čang Woo-čin, 

Lim Čong-hoon nenastúpili proti nim na duel 1. kola štvorhry mužov a vo štvrťfinále zase Pištej 

s Karakaševičom ´pustili´ ďalej bez boja prvý nasadený pár Lee Sang-su, Čeoung Joung-sik. 

"Karakaševič avizoval zdravotné problémy, pre ktoré musel ísť do nemocnice," vysvetlil 

Truksa. 
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