
 

 

BALÁŽOVÁ DVE VÍŤAZSTVÁ OD MIESTENKY NA OH 

 

 

  Slovenská stolnotenisová reprezentantka Barbora Balážová sa na európskej olympijskej 

kvalifikácii jednotlivcov v portugalskom Guimaraesi prebojovala do štvrťfinále druhého 

turnaja a od zisku miestenky do Tokia ju delia dve víťazstvá. 

 

  Balážová dala v sobotu najlepšiu odpoveď na piatkové skoré vyradenie na prvom 

turnaji. Jej francúzska premožiteľka z osemfinále Jüan Ťia Nan napokon dokráčala až k postupu 

na OH. Slovenská ženská jednotka ju môže v nedeľu napodobniť, keďže v 1. kole si poradila s 

Chorvátkou Matejou Jegerovou 4:1 na sety, keď po tesne prehratom úvodnom dejstve 

odpovedala rovnako v druhom a v zostávajúcich troch predviedla obraty (z 2:6 na 11:7, z 1:8 a 

4:9 na 12:10, z 3:7 na 11:8). V osemfinále zdolala Dariu Trigolosovú z Bieloruska 4:2, keď za 

stavu 8:9 trojbodovou šnúrou vyrovnala na 1:1 na sety a potom v piatom dejstve od stavu 5:5 

prebrala taktovku do svojich rúk a nepustila ju už do konca duelu. Zostávajúce sety vyhrala 

11:7, čím rozhodla o svojej výhre. Jej ďalšou súperkou v nedeľu predpoludním bude Šao Ťie-

ni reprezentujúca Portugalsko. 

 

  "Jegerovú poznám a proti nej to nikdy nie je jednoduché. Úprimne, ani neviem, ako 

som ten zápas vyhrala, keďže okrem úvodného setu som ani v jednom neviedla. Po súboji 

som mala zmiešané pocity, keďže to ani tak nezáviselo odo mňa ako od mojej súperky. S 

Trigolosovou som nezačala ideálne. V prvom sete som sa do toho vôbec nedostala, dopustila 
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som sa veľa jednoduchých chýb. Dôležitý bol druhý set a potom to už bolo otvorené. Celkovo 

to bolo veľmi náročné, skutočne mi nič nedala zadarmo, ale povedala by som, že v posledných 

dvoch setoch som už bola o niečo lepšia ja," poznamenala Balážová. 

 

  Ľubomír Pištej nemusel hrať duel 1. kola a vo večernom osemfinálovom súboji čelil 

gréckemu obranárovi Panagiotisovi Gionisovi, na ktorého má dobré spomienky ďalší 

reprezentant SR Wang Jang. Ten proti nemu uspel v marci vo finále svetovej olympijskej 

kvalifikácie v katarskej Dauhe (4:2). Aktéri predviedli sedemsetovú drámu s vývojom ako na 

hojdačke a so šťastným koncom pre 41-ročného gréckeho veterána, ktorý prehrával 0:1, viedol 

2:1 i 3:2 na sety, nevyužil mečbal v šiestom dejstve za stavu 11:10 a v rozhodujúcom predviedol 

deväťbodovú šnúru, ktorá ukončila postupové nádeje prešovského rodáka. 

 

  "Myslím si, že zápas bol otvorený až do konca. Všetky sety sa skóre prelievalo z jednej 

strany na druhú. V prvom on viedol 7:4, získal som ho ja. V druhom som vyhrával 8:4 a 

prehral som ho, keď mal súper aj šťastie, dal mi tri prasiatka. Rovnako sa vývoj otáčal aj v 

ďalšom priebehu. V poslednom sete som mal ja k dobru vedenie 4:2, ale Gionisovi následne 

vyšiel obrat. Škoda, bol to náročný súper. Neviem, ako by som v prípade postupu zvládol 

ďalšie súboje v nedeľu. Mám za sebou už veľmi veľa setov, fyzicky je to nesmierne náročné. 

Aj dnes sedem setov proti obranárovi a všetky vyrovnané," skonštatoval sklamaný a vyčerpaný 

Pištej, ktorý dal do toho všetko, ale aj tak jeho úsilie nestačilo. 
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