
PIŠTEJOV OBRAT UDRŽAL NÁDEJ 

 

  Ľubomír Pištej pokračuje v európskej olympijskej kvalifikácii jednotlivcov v 

portugalskom Guimaraesi vďaka obratu, ktorý predviedol v úvodnom kole ´pavúka´ prvého 

turnaja, kde sa bojuje o dve miestenky určené pre jeho finalistov. 

 

  Slovenský stolnotenisový reprezentant vo štvrtok zakončil svoje účinkovanie v 

základnej H-skupine hladkou prehrou 0:4 s mladým Poliakom Samuelom Kulczyckým, ale ani 

tá už nemohla nič zmeniť na jeho postupe do vyraďovacej časti. "S Kulczyckým ešte spolu 

nehrali. Poľský súper potreboval vyhrať a musel hrať naplno až za hranicou rizika, čím 

Ľuba zaskočil, keďže mu riskantná hra aj vychádzala. Pištej sa herne chytil až vo štvrtom 

sete, v ktorom viedol 9:7, ale napokon ho prehral. Bola to škoda, lebo už zisk setu by mu 

zaistil prvenstvo v skupine a voľno v 1. kole vyraďovacej časti," poznamenal k výkonu svojho 

zverenca reprezentačný kouč Jaromír Truksa. 

 

  Pištej prišiel o 1. miesto v 

skupine, keď skončil druhý a už 

večer musel tak absolvovať ďalší 

súboj. V ňom ho čakal Rumun 

Ovidiu Ionescu, proti ktorému 

získal úvodný set, ale v ďalších 

troch ťahal za kratší koniec. Po 

znížení na 2:3 mu ušiel úvod 

šiesteho dejstva (0:3, 1:4), no po 

oddychovom čase prišiel obrat s 

úspešným koncom, hoci Rumun 

koncovku duelu zdramatizoval (v 

siedmom sete z 2:9 na 8:11). 

 

   

  "Kulczycki ma absolútne zničil, povedal by som, že doslova ma znemožnil. Musím 

uznať, že hral fantasticky. Ja v podstate ani neviem, ako som hral, lebo on, na čo siahol, tak 

zaklincoval. Nebol som ani v úlohe štatistu, prevalcoval ma... Musel som potom absolvovať 

večerný zápas, s čím som naozaj nerátal, keďže mi stačilo získať proti Kulczyckému set. 

Ionescu je tu jeden z najvyššie nasadených hráčov, ale v skupine tiež zaváhal. Jeho hra mi 

vyhovuje. Prehrával som 1:3, nejako som sa nevedel dostať do rytmu. Keď som útočil, dosť 

som kazil. Nedokázal som sa chytiť. Pripadalo mi to, že robím fakt ľahké chyby. Potom som 

začal viac bojovať a zlepšilo sa to. Súper znervóznel ešte viac a aj keď tesne, ale vyhral som," 

zhodnotil svoje výkony Pištej, ktorého čaká v osemfinále Rus Vladimir Sidorenko. 
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Foto: Ľ. Pištej pred večerným zápasom s O. Ionescu (Rum.), Autor: J. Truksa 

 

  Aj vo dvojhre žien bude mať SR vo vyraďovacej časti zastúpenie jednou hráčkou - 

Barborou Balážovou, ktorá je vďaka rebríčku priamo nasadená. Šancu pridať sa k nej mala aj 

Tatiana Kukuľková, ale vo štvrtok ju nevyužila. Na postup zo základnej B-skupiny potrebovala 

zdolať ľaváčku Charlotte Careyovú z Veľkej Británie 4:0, resp. 4:1, ale za istých okolností 

mohlo stačiť aj 4:2. Každý iný výsledok posúval ďalej jej konkurentky v skupine. Kukuľková 

však podľahla 1:4. "Vytváram na seba nezmyselný tlak. Nemala som čo stratiť, ale napriek 

tomu som sa bála. To bola príčina mojich prehier," skonštatovala mladá Slovenka. 

 

  Po prvých dvoch tesných setoch prehrala Kukuľková jednoznačnejšie tretí, a tak bolo   

rozhodnuté, že skončí v "béčku" tretia. Vzápätí znížila na 1:3, ale následná neúspešná koncovka 

definitívne zmarila jej nádej na obrat a dosiahnutie aspoň víťazstva. "Kuki mala dobre 

rozohraný prvý set. 

Viedla v ňom 8:4, ale 

potom zbytočne zmenila 

stratégiu hry, ktorá 

dovtedy fungovala, a 

napokon ho v koncovke 

nešťastne prehrala. Aj v 

druhom dejstve bola o 

bod či dva vpredu a opäť 

jej ušiel v koncovke. 

Potom to bolo už ťažké, 

ale sama si to urobila 

ťažším. Chcelo to dať do 

toho viac srdiečka, o 
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postup zo skupiny sa bojuje trochu viac. Jej to akoby zväzovalo ruky," dodal Truksa. 

 

  V Guimaraesi bude vyraďovacia časť pokračovať v piatok už aj s Barborou Balážovou, 

ktorá vďaka nasadeniu vstúpi do turnaja v osemfinále súbojom s francúzskou reprezentantkou 

Jüan Ťia Nan. 
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