
WANGA DELÍ JEDNO VÍŤAZSTVO OD POSTUPU NA OH 

 

Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti majú stále reálnu šancu na účasť na tohtoročných 

olympijských hrách v japonskom Tokiu. V katarskej Dauhe si olympijskú miestenku môže z 

nich vybojovať už len Wang Jang, ale aj Barbora Balážová a Ľubomír Pištej majú stále veľké 

predpoklady vďaka svojmu postaveniu vo svetových rebríčkoch. Navyše, ešte je v hre aj 

možnosť postupu z európskej kvalifikácie, ktorá sa 21. - 25. apríla 2021 uskutoční v 

Portugalsku. Nie však v Lisabone, ale v meste Guimaraes. 

 

Foto: Jang Wang bojuje o postup do finále. Autor: T. Bednár  

Do druhého súťažného dňa na turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie vo dvojhre 

zasiahol z kvarteta Slovákov už iba Wang Jang (34. v rebríčku ITTF), ktorý v pondelok 

predpoludním zvládol sedemsetovú štvrťfinálovú drámu proti Španielovi Jesúsovi Canterovi 

(189.). 

Wang tohto súpera pokoril aj pred dvoma rokmi na ME družstiev vo francúzskom 

Nantes 3:1 na sety a aj teraz nastupoval v úlohe favorita. Tú aj v prvej časti duelu potvrdzoval, 

viedol 3:1 na sety (6, 6, -7, 6). Piate dejstvo prehral 9:11, následne aj šieste 6:11, ale v 

rozhodujúcom opäť prevýšil Cantera (11:7). Vďaka tejto výhre mal istotu účasti aj v II. fáze 



kvalifikácie, keby v I. fáze nedotiahol svoje snaženie o jednu z troch miesteniek do úspešného 

konca. Od toho delí čínskeho rodáka so slovenským občianstvom aktuálne jedno víťazstvo. 

 

"Prvé dva sety nedal Wang svojmu súperovi šancu. Herne to nevyzeralo, že by mu 

Španiel mal robiť problémy. Cantero postupne navodil uvoľnenú atmosféru a môj zverenec 

sa tým nechal strhnúť. Do toho vyšli súperovi nejaké loptičky a začal si veriť. Wang však 

mal koncovku duelu pod kontrolou a v princípe sa aj dobre rozohral," zhodnotil Wangov 

výkon reprezentačný kouč SR Jaromír Truksa, ktorému robili vrásky zdravotné ťažkosti svojho 

zverenca. "Wang má problémy so slabinami. Masér Robo Fabíny ho dával dokopy. 

Absolvoval masáže, strečing, elektroliečbu, dostal aj liek proti zápalu." 

 

Foto: Priateľské „podanie rúk“ hráčov po turnaji. Autor: WTT 

 

Aj to umožnilo slovenskému reprezentantovi popoludní nastúpiť na semifinále, v 

ktorom čelil Ádámovi Szudimu z Maďarska (115.). Po vývoji ako na hojdačke - 2:0, 2:2, 4:2 - 

sa tešil z postupu do utorkového finále. 

"Bol to dobrý zápas. Wang si to v pohode postrážil. Zo začiatku robil Szudi dosť chýb. 

S pribúdajúcim časom začala na nášho hráča doliehať únava, ale dostal sa späť do toho a v 

dôležitých momentoch dodržal taktiku. Kľúčový moment prišiel v šiestom sete, v ktorom 

viedol 8:4, ale Maďar po oddychovom čase znížil na 7:8. Vzápätí Wang riskantne zaútočil 

priamo do servisu a vyšlo mu to," poznamenal Truksa a dodal: "Teraz bude dôležité, aby sa 

dal do zajtra dokopy a zvládol to fyzicky. Aj preto ide teraz do ľadovej kade. Musí sa sústrediť 

už len na jeden duel. Ak ho zvládne, bude nám všetkým veselšie. Keď prehrá, čaká ho druhá 

fáza kvalifikácie a od miestenky by ho delili zrejme tri súboje." 

 

 



Súperom Wang Janga v rozhodujúcom zápase 

tejto časti kvalifikácie dvojhry mužov bude grécky 

obranár Panagiotis Gionis. "Nechcel s ním hrať, ale dá 

sa proti nemu hrať. Na MS 2017 v nemeckom 

Düsseldorfe s Gionisom v nekonečnom dueli prehral 

3:4, hoci mal aj nejaké mečbaly. Keď si udrží nervy na 

uzde a bude trpezlivý, má šancu uspieť," s nádejou 

zakončil Truksa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Jang Wang po ľadovom kúpeli . Autor: J. Truksa 
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