
MÁLO RADOSTI NA ÚVOD 
 

 

  Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti majú za sebou úvodný hrací deň v katarskej 

Dauhe. Ten im však, žiaľ, veľa radosti nepriniesol. Na podujatí WTT 2021 Doha Contender 

zostali v nedeľňajších kvalifikačných súbojoch bez víťazstva. 

 

  V kvalifikácii dvojhry žien skončili štyri Slovenky na raketách súperiek, pričom len 

Tatiana Kukuľková a Natália Grigelová uhrali aspoň set. Ema Labošová a Nikoleta 

Puchovanová sa rozlúčili po 

prehrách 0:3. "Labošová 

neuhrala s Nemkou 

Mantzovou ani set, ale s 

Emou sme obaja verili, že sa 

ten zápas dal vyhrať. Chýbajú 

jej skúsenosti, koncovky setov 

nezvládla z taktickej stránky. 

Ušlo jej zopár dôležitých 

úderov, ktoré mohli 

zdramatizovať súboj. 

Kukuľková začala proti 

Kórejčanke Kim Ha-jeong 

výborne, ale v druhom sete 

prišla súperka na jej slabinu. 

´Kuki´ v polovici druhého dejstva pokazila minimálne štyri isté forhendy a tam sa začal lámať 

zápas. To isté sa zopakovalo aj v treťom sete, keď nešťastne zaváhala pri forhendových 

úderoch a kórejská súperka potom už začala hrať uvoľnene," priblížil dianie Lusail Sports 

Arena reprezentačný kormidelník žien SR Tibor Bednár a doplnil ho tréner mužov Jaromír 

Truksa, s ktorým si delili koučovanie: "Puchovanová do stavu 7:7 držala krok s nemeckou 

súperkou Wan Juan. Potom nevyužila 

nejaké šance, set prehrala 7:11 a v ďalšom 

priebehu už ťahala za kratší koniec. Bola 

horšia na príjme. V treťom sa na chvíľu 

pozviechala, ale na obrat to nestačilo. 

Grigelová mala najväčšiu šancu na prienik 

do 2. kola, najpriechodnejší žreb. Mala na 

to, aby zdolala kazašskú súperku, ale 

nevyužila svoje šance, čo je vyložene 

škoda." 

 

   Večer prišla na rad miešaná 

štvorhra. Wang Jang s Tatianou Kukuľkovou 

nastúpili proti páru Eugene Wang, Mo Žang. 

Dramatický súboj 1. kola kvalifikácie sa 

skončil v prospech kanadských súperov čínskeho pôvodu (3:2). "Vyvíjalo sa to ako na 
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hojdačke. Dva sety sme im takpovediac ukradli. V úvode Wang s Kukuľkovou vyhrávali 5:3, 

zrazu bolo 5:10, ale otočili sme na 12:10. Niečo podobné sa zopakovalo aj vo štvrtom sete, 

kde prišiel obrat od stavu 5:9. V piatom sete nehrali zle, ale tri šťastné lopty pre súperov sa 

ukázali ako rozhodujúce. Namiesto 5:4 pre nás bolo 2:7. Mix je zvláštny v tom, že za pár 

sekúnd si vypracujete náskok, ale za okamih ho môžete stratiť. Také nevyspytateľné. Obaja 

naši reprezentanti mali problémy so slabinami, preto je dobré, že tu máme fyzioterapeuta 

Roba Fabínyho," poznamenal Truksa a pridal aj ďalší postreh z diania v katarskom 

stolnotenisovom svete pod organizačnou taktovkou WTT. "Ukazovatele skóre sú elektronické, 

ale čísla na nich sú také malé, že som ich z pár metrov 

nevidel. Objavili sa aj chyby ako napríklad opačné skóre. 

Niekde prestala fungovať elektronika, tak museli 

priniesť klasické ručné ukazovatele skóre. Zažil som už 

veľa, ale toľko nedostatkov ako na tomto turnaji ešte 

nie. Človeku je až smutno, keďže v minulosti tieto veci 

fungovali dobre. Ak bolo treba niečo vylepšiť, tak 

prosím, ale nie zároveň zničiť aj všetko, čo bolo dobré. 

Nemyslím si, že čierne stoly, povrch či ohrádky sú väčší 

prínos pre stolný tenis. Dejú sa tu veci, ktoré sú neúctou 

k hráčom."  

V pondelok vstúpia do kvalifikácie už aj Barbora 

Balážová, Eva Jurková a Ľubomír Pištej, ktorí v nedeľu 

využili čas na tréning. "Baša ho absolvovala so svojou 

deblovou partnerkou Hanou Matelovou z Česka skoro 

ráno - ešte pred oficiálnym termínom, bola medzi prvými    

v hale...," dodal J. Truksa. V 2. kole kvalifikácie Slovákov  

čakajú Indka Archana Girish Kamathová, Ho Tin-Tin 

reprezentujúca Anglicko, resp. Niagol Stoyanov z  Talianska. Veríme, že sa postarajú o prvé 

slovenské víťazstvá v katarskej metropole. 
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