
V PONDELOK TRI VÍŤAZSTVÁ 

 

Lepší vstup do 

hlavnej súťaže na 

podujatí WTT Star 

Contender Doha s 

dotáciou 400 000 

dolárov si slovenskí 

reprezentanti ani 

nemohli priať. Všetky 

tri pondelkové 

vystúpenia v ich podaní 

dopadli úspešne a tešili 

sa z postupu do ďalších     

bojov.          

      Barbora Balážová čaká na podanie súperky Kallbergovej. Autor: WTT 

Vydarený pondelok pre slovenské farby odštartovala v katarskej metropole Barbora 

Balážová v singlovej súťaži žien, keď v 1. kole bez straty setu vyradila Christinu Källbergovú 

zo Švédska. "Bol to náročný súboj. Dôležitý moment bol úspešne zvládnutý prvý set, ktorý mi 

výrazne pomohol. Druhé dejstvo som uhrala v pohode a v treťom sa hra znova viac vyrovnala, 

ale jeho záver vyšiel lepšie mne. Vedela som, čo môžem od súperky očakávať. Som rada, že 

som to takticky zvládla a myslím si, že aj herne sa bolo na čo pozerať," spokojne skonštatovala 

Balážová, ktorá bude v utorok predpoludním o účasť           v osemfinále bojovať proti Miu 

Hiranovej z Japonska. 

"Párkrát som sa s 

ňou už stretla a veľa 

šancí mi nedala. 

Teším sa však na 

každý odohraný duel 

navyše a tiež dúfam, 

že si to užijem. Keby 

sa mi podarilo 

postarať o 

prekvapenie, tak by 

som si spravila veľkú 

radosť."   

    Yang Wang a jeho podanie. Autor: WTT 

Následne zvládol úvodnú prekážku aj Wang Jang, ktorému domáci Ahmad Khalil Al-

Mohannadi nekládol výraznejší odpor. Wang dovolil Katarčanovi uhrať dovedna len 15 bodov 

a už sa môže tešiť na konfrontáciu s Francúzom Simonom Gauzym. "Bolo to v princípe ľahké. 

Wang pristúpil k duelu zodpovedne. Dlho netrénoval a nehral zápasy, preto sa potrebuje 

rozohrať. Od formy spred roka má ešte ďaleko. Gauzy bude podstatne tvrdší oriešok," 

zhodnotil výkon svojho zverenca reprezentačný kouč Jaromír Truksa a vyjadril sa aj k postupu 



Balážovej: "Bola na súperku, s ktorou v minulosti už aj prehrala, pripravená takticky                 

i mentálne. Nebol to až tak jednoznačný zápas, ako ukazuje výsledok. Källbergová hrozila      

a Baška musela zahrať dobre." 

 Foto: Barbora Balážová a Ľubomír Pištej a ich boj o postup do štvrťfinále v zmiešanej štvorhre. Autor: E.Labošová 

Úspešný začiatok hlavnej časti turnaja spečatili Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou   

v mixe. Ako nasadený pár museli odohrať s mexickými kvalifikantmi Marcos Madridom              

s Yadirou Silvovou až päť setov, ale v záverečnom po znížení súpermi z 3:8 na 7:8 sa už ďalšie 

tri loptičky skončili v ich prospech, a tak sa tešili z prieniku do štvrťfinále. "Pred duelom by 

som bral akýkoľvek víťazný výsledok. Naši boli lepší, dostávali súperov pod tlak. Za 

normálnych okolností by vyhrali 3:1, ale vo štvrtom sete sa na stranu Mexičanov vďaka 

´prasiatkam´ priklonilo šťastie. Veril som, že v piatom to Ľubo s Bašou dotiahnu do 

víťazného konca. Myslím si, že aj ďalší protivníci budú pre náš pár hrateľní," poznamenal 

Truksa. 

Slovenská výprava má za sebou aj druhé testovanie priamo v dejisku turnaja. 

Absolvovali ho všetci až na jednu výnimku. "Tou bol opäť Wang Jang. Tentoraz však na 

testovanie nezabudol, ale keďže aj prvé absolvoval neskôr, tak má aj toto posunuté o jeden 

deň. Podrobí sa mu zajtra. Overovali sme si to niekoľkokrát a dostal to prakticky ako príkaz, 

takže vie o tom," dodal po doterajšom najúspešnejšom slovenskom dni v Dauhe J. Truksa. 
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