WANG PO 2 ROKOCH V ŠESTNÁSTKE NAJLEPŠÍCH
SINGLISTOV NA MS, BALÁŽOVÁ VO ŠTVORHRE TIEŽ DO
OSEMFINÁLE

Účinkovanie slovenských stolnotenisových reprezentantov na 56. majstrovstvách sveta
v individuálnych a párových súťažiach v texaskom Houstone pokračuje aj po štvrtkových
súbojoch, ktoré priniesli v dvoch prípadoch postup do osemfinále, a to ešte veľa nechýbalo a
účasť medzi šestnástkou najlepších mohla byť pre Slovensko až trojnásobná.
Vo víťaznom ťažení pokračuje
Wang Yang, ktorý v 3. kole dvojhry
mužov vyradil vďaka obratu z 0:2 na 4:2
na sety svetovú osemnástku Simona
Gauzyho z Francúzska, čím zopakoval
svoju osemfinálovú účasť spred dvoch
rokov zo šampionátu v maďarskej
Budapešti. Čínsky rodák zároveň
vyrovnal nielen svoj singlový výsledok,
ale aj ten v podaní Ľubomíra Pišteja z
MS 2017 v nemeckom Düsseldorfe a
Milana Grmana z MS 1997 v anglickom
Manchestri. To je zatiaľ najlepší
slovenský rezultát vo dvojhre na MS v
ére samostatnosti.
"Wangovi sa podarilo dostať do
osemfinále aj vďaka tomu, že svojmu
premožiteľovi z Budapešti Gauzymu
zaslúžene odplatil prehru, hoci to
nebolo takým výrazným rozdielom, ako
keď vtedy prehral hladko 0:4. Môj
zverenec začal zle, prvých šesť loptičiek
získal súper, ale už ku koncu prvého
setu sa začal chytať a zvykať si na
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vysoký odskok loptičiek, čo bolo pre neho nepríjemné. Wang sa poučil z množstva
vzájomných súbojov. Gauzy nemal zbrane na získavanie ľahkých bodov. Dôležité bolo, aby
mu súper bodovo neodskočil, to sa aj podarilo a Wang otočil vývoj. V boji o postup do
štvrťfinále by si zaslúžil aj prijateľnejšieho súpera ako je Nemec Timo Boll, úradujúci
európsky šampión," povedal reprezentačný kouč Jaromír Truksa.
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Wang nemusel byť v osemfinále ako jediný z reprezentantov SR. Vo dvojhre žien delil
Barboru Balážovú od toho jediný set v súboji so svetovou dvanástkou. Miu Hiranovej z
Japonska podľahla 3:4. "Určite bola šanca na úspech a spravila som všetko, čo bolo v mojich
silách. Žiaľ, bola z toho tesná prehra. Keby mi niekto pred turnajom povedal, že budem v 3.
kole takýmto štýlom bojovať o osemfinále na MS, tak by som neverila, keďže posledné
mesiace boli pre mňa stolnotenisové trápenie. Som so svojím výkonom spokojná,"
skonštatovala Balážová, ktorú pochválil aj tréner: "Baška podala dobrý a bojovný výkon.
Plnila veci aj z taktickej stránky. S veľmi kvalitnou súperkou odohrala vyrovnaný duel, ktorý
sa mohol zlomiť na ktorúkoľvek stranu. Veril som, že sa môže presadiť a postúpiť aj cez
takúto hráčku. Japonka išla za víťazstvom odvážne a na konci trafila lepšie lopty."
Topoľčianska rodáčka si však zahrá v osemfinále po boku svojej tradičnej českej
partnerky Hany Matelovej, s ktorou po voľnom žreb v 1. kole zvládli prekážku 2. kola štvorhry
žien a cez americké duo Joanna Sungová, Rachel Sungová prešli 3:1 na sety. "S Američankami
to vôbec nebolo jednoduché. Naozaj hrali veľmi dobre, ale my sme vynikajúco zvládali
kľúčové momenty. Osemfinále je na MS náš najlepší výsledok. Trochu máme smolu, že sa
do našej časti pavúka dostali nenasadené Číňanky Čchien Tchien-i, Čchen Meng, ktoré v 1.
kole vyradili Tatianu Kukuľkovú s Natáliou Grigelovou, ale určite im do nedáme len tak a
zabojujeme o štvrťfinále," vyhlásila Balážová, na ktorej slová nadviazal Truksa: "Čakali sme,
že súperky, o ktorých sme nemali veľa informácií, budú slabšie. Vôbec to tak nebolo. Baša s
Hankou v priebehu duelu postupne prebrali iniciatívu do svojich rúk a hoci nehrali oveľa

lepšie ako Američanky, zvládli to. Náš pár šťastlivo vyhral prvý set, v druhom všetko
vychádzalo súperkám, tretí mali pod kontrolou Balážová s Matelovou a vo štvrtom sa to po
oddychovom čase pri vedení 3:0 trochu zdramatizovalo, ale už to nepustili zo svojich rúk.
Baška premenila mečbal loptičkou na hranu stola. Tak, ako sme mali smolu v druhom
dejstve, tak tu stálo šťastie na našej strane."
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Najväčšie nádeje na prienik najďalej sa Slovákom dávali v miešanej štvorhre aj
vzhľadom k tomu, že Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou patria v tejto disciplíne medzi
najlepšie svetové páry. Ako nasadená dvojica však v Houstone stroskotali už na prvej prekážke,
po voľnom žrebe v 1. kole nestačili v ďalšom na americko-čínske duo Kanak Jha, Wang manjü, ktorému podľahli 0:3. "Myslím si, že to nebolo až také jednoznačné. Bol to náš prvý zápas
a oni hrali dobre. Jednoducho, boli o kúsok pred nami," skonštatovala Balážová. Truksa
poznamenal, že jeho zverenci doplatili na náročný žreb i skutočnosť, že sa nemohli trochu
rozohrať proti slabším súperom, keďže mali na úvod voľno. "Domáci Američan a dobrá
Číňanka boli skutočne kvalitní protivníci. Prvé dva sety boli vyrovnané a súperi lepší v
koncovke. Tretí sme mali dobre rozohraný, ale škoda, že to napriek vedeniu 10:6 nedopadlo
v náš prospech. Ľubovi aj vinou veľmi nepriaznivého vyžrebovania turnaj nevyšiel.
Nedokázal zahrať tak, ako si predstavoval, aby sa dostal do svojej pohody a vedel zahrať aj
tie svoje zázračné veci," zhodnotil Truksa.

Slovensko bude mať počas piatkového diania na svetovom šampionáte ešte dve
želiezka. "V piatok pokračujeme ďalej. Bude to ešte zaujímavé a rozhodne je o čo hrať. Ja
osobne som príjemne prekvapený z výkonov Wang Yang i Barbory Balážovej, ktoré sú
obdivuhodné a zaslúžia si pochvalu," dodal na záver reprezentačný tréner Jaromír Truksa.

V Houstone sa nebojuje len za
stolmi. Uskutočnil sa tam aj volebný
kongres Medzinárodnej stolnotenisovej
federácie, na ktorom za novú prezidentku
ITTF zvolili Petru Sörlingovú. Švédka je
prvou ženou na tomto najvyššom poste a
vo funkcii nahradí Nemca Thomasa
Weikerta.
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