
 

 

BALÁŽOVÚ DELIL V GUIMARAESI SET OD MIESTENKY 

 

 

  Slovenskí reprezentanti si na turnaji európskej singlovej olympijskej kvalifikácie v 

portugalskom Guimaraesi nevybojovali vytúženú miestenku. Poslednou nádejou bola Barbora 

Balážová, ktorá neuspela až v rozhodujúcom zápase o postup na OH 2021. K Wang Jangovi, 

ktorému sa darilo v marci na turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v katarskej Dauhe, sa tak 

priamym postupom z kvalifikačného podujatia nepridala. Slovensko by však napriek tomu malo 

mať minimálne dvoch olympionikov vo dvojhre. Balážová sa totiž po uzavretí kvalifikačného 

procesu s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou dostane na OH na základe rebríčka a okrem 

toho určite pribudne aj Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou v mixe. 

 

  Balážová patrila medzi hlavné uchádzačky na základe renkingového postavenia, ale 

zároveň vďaka nemu nemusela byť pod tlakom, keďže aj v prípade neúspechu v kvalifikácii by 

ju rebríčkové umiestnenie posunulo medzi účastníčky Tokia 2021. 

 

 

  Topoľčianska rodáčka vo 

štvrťfinále druhého turnaja 

nastúpila proti Šao Ťie-ni. 

Reprezentantke Portugalska 

veľa toho v prvých troch 

setoch súboja dvoch ľaváčok 

nedovolila. Vo štvrtom dejstve 

sa z 1:5 dostala na 10:10, ale 

koncovka patrila súperke. Aj 

vstup do ďalšej časti vyšiel 

lepšie hráčke ázijského 

pôvodu, hneď odskočila na 7:1 

a 9:4, ale Balážová za stavu 8:10 predviedla štvorbodovú šnúru, ktorou ukončila zápas (4:1). 

„Baška dobre zvládla duel najmä taktiky. Bola trpezlivá, dobre menila rytmus, ´dusila´ 

súperku na jej bekhendovú stranu a vyberala si lopty na zakončenie. Portugalčanka bola 

staršia a pôsobila unavenejšie, zrejme toho mala plné zuby,“ poznamenal reprezentačný kouč 

Jaromír Truksa.  

 

  Jeho zverenkyňa potrebovala na zisk miestenky ešte jedno víťazstvo. Do cesty sa jej 

postavila ďalšia Ázijčanka – tentoraz Maria Siao v španielskych službách, ktorá je tiež ľaváčka. 

Balážová po vyrovnanom úvode semifinále prehrala päť loptičiek za sebou (6:10), ešte znížila 

na 9:10, ale prvý set vyhrala súperka. V druhom mala navrch Slovenka, ktorá sa odpútala na 

8:5 a vyhrala 11:6. V tretej časti sa Španielke podaril obrat vo vývoji, z 3:5 na 11:7 a následne 

otočila aj záver štvrtého setu z 8:9 na 11:9. Balážová sa však nevzdala, jednoznačne ovládla 
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nasledujúce dva sety (11:4 a 11:5) a boj o miestenku vyústil do rozhodujúceho dejstva. Siedmy 

set však vyznel – viackrát aj vďaka športovej šťastne – pre Siao, ktorá išla do vedenia 4:1. Po 

oddychovom čase to bolo razom už 9:2 v prospech súperky, Balážová ešte znížila na 6:10, ale 

otočiť skóre už nedokázala. 
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  „Španielka pôsobila, že je plná síl a dobre sa pripravila takticky. Baške sa nedarilo 

tak často, ako by chcela, hrať svoje lopty a z toho vyplývali chyby. Bol to boj. Škoda úvodu 

siedmeho setu, keď hrala dobre, len jej to nepadlo na stôl. Namiesto 1:4 mohlo byť pokojne 

4:1. Siao si potom už išla za svojím. Baška si olympiádu chcela uhrať sama na turnaji. 

Pokúsila sa o to, postúpila do finále, kde prehrala 3:4. Napriek tomu pôjde do Tokia vďaka 

rebríčku,“ skonštatoval Truksa. 

 

  Svoje účinkovanie v Guimaraesi mala Balážová zakončiť súbojom o 3. miesto a pozíciu 

prvej náhradníčky pre OH proti Bulharke Poline Trifonovovej, ale na duel nenastúpila, aby sa 

eliminovalo riziko zranenia. Z jej pohľadu by tento súboj už nič neriešil. 

 

  „So Šao Ťie-ni sa poznáme z ligy, hoci tento rok sme proti sebe nehrali. Posledné 

vzájomné súboje som prehrala, hoci to býva vždy vyrovnané. Napriek vedeniu 3:0 to bolo také 

aj tentoraz, pokojne som mohla 3:4 prehrať. Bola som rada, že som to zvládla. Dnes mi to 

sadlo. Myslím si, že to bol môj najlepší zápas na turnaji. Maria Siao hrala takticky dobre a 

ja som sa prvé štyri sety vôbec nevedela do toho dostať. Nebolo to ani nervozitou, len moje 



 
lopty, ktoré zvyčajne dávam, mi takpovediac nechodili. Zlomový bol štvrtý set, keď som za 

stavu 9:8 pokazila moju loptu na 10:8. V tom sete boli také tri – štyri. Keby som tento set 

zvládla, tak som mohla vyhrať 4:2. Žiaľ, nestalo sa. Za stavu 3:3 je to s kýmkoľvek otvorené. 

Mne nevyšiel úvod setu a mala som aj smolu. Spravila som maximum, preto ma mrzí, že to 

nevyšlo,“ uviedla Balážová, ktorá síce nezlomila svoje prekliatie z finále európskych 

olympijských kvalifikácií, ale rozhodne nevešia hlavu. 
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