
VO ŠTVORHRÁCH DO ŠTVRŤFINÁLE 

 

 

  Slovenské účinkovanie v hlavných súťažiach na úvodnom podujatí WTT 2021 Doha 

Contender v katarskej Dauhe sa začalo nečakane - kontumačnou prehrou. Wang Jang nestihol 

ešte v utorok povinné testovanie účastníkov turnaja, a tak musel ísť do izolácie spolu so svojím 

spolubývajúcim a trénerom Jaromírom Truksom a nemohol nastúpiť na stredajší duel 1. kola 

proti Joaovi Geraldovi z Portugalska. "Zlyhal ľudský faktor. Wang dnes popoludní dodatočne 

absolvoval test. Sme v karanténe dovtedy, kým nám neoznámia výsledok testu," poznamenal 

reprezentačný kouč Jaromír Truksa. 

 

  Večerné vystúpenia vo štvorhrách však už priniesli radosť aj pre slovenské farby. 

Najskôr Barbora Balážová s Češkou Hanou Matelovou potvrdili pozíciu nasadeného páru 

jednoznačným triumfom v osemfinálovom 1. kole ženskej deblovej súťaže nad portorickým 

duom Melanie Díazová, Adriana Díazová 3:0 na sety. 

 

   "Do turnaja v Dauhe som nevstúpila úplne najlepšie, keď som prehrala hneď prvý 

duel v kvalifikácii dvojhry,  hoci som mala za sebou pár skvelých mesiacov, či už na tréningu 

alebo v lige. Dnes som si chuť určite mierne napravila. Myslím si, že sme s Hankou podali 

veľmi dobrý výkon. Zápas na centrálnom kurte sme si predovšetkým užili a bol to super 

zážitok. Takže som rada a naozaj sa už teším na štvrťfinále," povedala Barbora Balážová. 

Foto: Štvorhra žien B. Balážová spolu s H. Matelovou proti sestrám Diázovým z Portorika. 

Podanie B. Balážovej, keď vyhrávali 10:8 a mali matchpoint. Autor: WTT 



 

  Následne prenikli do štvrťfinále aj Ľubomír Pištej so srbským ľavákom Aleksandarom 

Karakaševičom, ktorí zviedli päťsetovú drámu v úvodnom kole štvorhry mužov. Súboj so 

švédskym párom Kristian Karlsson, Mattias Falck (v minulosti tiež používal priezvisko 

Karlsson, pozn.) sa vyvíjal ako na hojdačke, ale napokon Pištej s Karakaševičom po vedení 2:0 

na sety a viac ako nádejnom stave 9:3 v rozhodujúcom dejstve nedovolili po vyrovnaní na 9:9 

dokonať severanom obrat. 

 

  "V prvom sete sme prehrávali 7:9, ale sme ho otočili. Lepší sme boli aj v druhom sete, 

ale potom začali hrať akoby prestrelku - príliš veľkú kvalitu, čo však súperom vyhovovalo. 

Museli sme to zmeniť a znovu sa snažiť skracovať výmeny, čo zase sedí nám. Myslím si, že 

celkovo sme odohrali veľmi kvalitný duel. Aj keď sme sa dostali do turnaja len na poslednú 

chvíľu po odhlásení nejakého páru, je super, že sme už vo štvrťfinále a dúfam, že budeme 

pokračovať aj ďalej," skonštatoval Pištej, ktorý s úsmevom dodal, že predĺženie duelu im 

padlo vhod, keďže rok spolu nehrali a potrebujú sa rozohrať... 

 

  Pištej s Karakaševičom potešili víťazstvom aj reprezentačného trénera. "Dokazujú, že 

táto spolupráca má opodstatnenie a majú na to, aby sa presadili aj na majstrovstvách 

Európy," dodal Truksa. 

Oba páry so slovenským zastúpením čakajú vo štvrťfinále súperi z Taiwanu. 

Autor článku: Ľuboš Bodányi 

Bratislava, 3.3.2021 

Foto: Ľ. Pištej spolu s A. Karakaševičom počas víťaznej štvrohry proti Švédom K. Karlsson 

s M. Falckom. Autor: WTT  


