
SLOVÁKOV DELIL SET OD FINÁLE 

 

Semifinálovú účasť si na prestížnom turnaji WTT Star Contender Doha s dotáciou       

400 000 dolárov pripíšu slovenskí stolnotenisoví reprezentanti. Ľubomír Pištej s Barborou 

Balážovou mohli tento najlepší výsledok slovenskej výpravy v katarskej metropole na dvoch 

podujatiach novej série World Table Tennis ešte vylepšiť. Delil ich od toho len jediný set, ale 

sobotňajšie finále miešanej štvorhry bude napokon bez nich. Druhej nasadenej taiwanskej 

dvojici Lin Jün-Ťü, Čcheng I-čching podľahli v piatkovom semifinále 2:3 na sety. 

Foto: Barbora Balážová a Ľubomír Pištej pred začiatkom zápasu. Autor: WTT 

Elitná slovenská dvojica odohrala vyrovnanú partiu až záver zápasu. Prvé dejstvo 

ovládli papieroví favoriti 11:6, v ďalších dvoch si súperi koncovky podelili - najskôr Slováci, 

potom Taiwančania zhodne 11:9. Pištej s Balážovou museli štvrtý set zvládnuť, aj sa im to 

podarilo, keď v ňom celý čas viedli 4:2, 6:3, 10:4 a tretí setbal aj využili (11:6). V rozhodujúcom 

dejstve však nezachytili úvod a napokon v ňom nezískali ani bod (0:11), a tak odchádzali spoza 

hlavného stola ako smutní zdolaní.  

"Som spokojný s tým, že sme uhrali dva sety, ktoré sme získali v jednom postavení, 

ktoré nám viac vyhovovalo a hralo sa nám v ňom dobre. V princípe Ľubo s Bašou aj takticky 

zahrali dobre, možno s výnimkou prvého dejstva. V rozhodujúcom však nechytili začiatok. 

Súperi uhrali aj šťastné lopty, potom im začalo padať všetko a naši sa už nechytili. Chcelo 

to zachytiť začiatok piateho setu, aby sme v tom v zlom postavení veľmi neprehrávali a po 

´otočke´ to mohlo byť ešte zaujímavé, lebo v opačné postavenie nám viac sedelo," zhodnotil 

výkon svojich zverencov reprezentačný kouč SR Jaromír Truksa. 

 



Foto: Barbora Balážová a Ľubomír Pištej v plnom nasadení. Autor: WTT 

S Taiwančanmi pred rokom vo štvrťfinále ITTF World Tour Platinum German Open v 

nemeckom Magdeburgu prehrali Pištej s Balážovou 1:3, teraz si vynútili rozhodujúci piaty set. 

"Ťažko povedať, kde sme boli bližšie k víťazstvu. Pred rokom sme vyhrávali 1:0 a 10:9, teraz 

sme sa držali štyri sety a odohrali o set navyše. Semifinále mixu je dobrý výsledok, ale chceli 

sme ísť ďalej a verili sme, že by sme mohli postúpiť a zabojovať o celkový triumf. V sobotu 

si trochu psychicky oddýchneme a pripravíme sa na turnaj olympijskej kvalifikácie, ktorý sa 

začne už v nedeľu," dodal J. Truksa. 

Foto: Porada s reprezentačným trénerom Jaromírom Truksom počas prestávky. Autor: WTT 
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