
BALÁŽOVÁ S MATELOVOU PO NÁDEJNOM ÚVODE BEZ 

ŠTVRŤFINÁLE, WANG YANG NEMOHOL NASTÚPIŤ 

 
 

Štvrťfinálové súboje na 56. majstrovstvách sveta v individuálnych a párových súťažiach 

v texaskom Houstone budú už bez slovenských stolnotenisových reprezentantov, keď ani jednej 

z dvoch osemfinálových nádejí sa nepodarilo preniknúť medzi osmičku najlepších. 

 

Vo štvorhre žien však k tomu v úvode smerovali Barbora Balážová s Češkou Hanou 

Matelovou. Napokon však nezvýraznili svoj doteraz najlepší výsledok na svetovom 

šampionáte, keď ich púť sa skončila v osemfinále. Do štvrťfinále ich nepustili nenasadené 

Číňanky Čchien Tchien-i, Čchen Meng, ktoré v 1. kole výsledkom 3:0 vyradili Slovenky 

Tatianu Kukuľkovú s Natáliou Grigelovou a teraz si poradili aj so zohratou slovensko-českou 

dvojicou 3:1. 
 

Foto: B. Balážová a H. Matelová vo vyrovnanom prvom sete, autor: WTT 

 

"Doplatili sme na nevyužité šance, mrzí ma aj skazený servis u mňa za stavu 10:11 v 

druhom sete," skonštatovala Balážová k príčinám prehry. Slovenská ženská jednotka k 

piatkovému súboju ďalej doplnila, že nádej na víťazstvo bola reálna. "Dnes boli Číňanky 

hrateľné. Mali sme na to, aby sme ich zdolali. Myslím si, že stavu 1:0 na sety a 10:6 sme 

trochu akoby stuhli. Sme si uvedomili, že je tu skutočná šanca ich pokoriť. Myslím si však, 

že sme podali výborný výkon. Je to strašná škoda, že sme to nevyužili," netajila sklamanie z 

prehry 1:3 (10, -10, -8, -5) rodáčka z Topoľčian. 

 

 

 

 



Aj po nezužitkovaní štyroch setbalov v druhom dejstve to ešte do stavu 5:4 v treťom 

sete vyzeralo nádejne a všetko bolo otvorené. Následná čínska päťbodová šnúra, akoby nakopla 

súperky, ktoré sa už potom dali ťažko zastaviť. "Dievčatá podali jeden z najlepších výkon, ale 

vydržalo to do polovice zápasu. Potom akoby doľahlo na nich vedomie, že Číňanky by 

nemuseli byť nad ich sily. Ani vedenie 2:0 na sety by síce ešte neznamenalo, že je rozhodnuté, 

lebo takéto kvalitné hráčky sa dokážu spamätať aj z tohto nepriaznivého stavu, ale určite by 

stretnutie malo potom iný vývoj," poznamenal reprezentačný kouč Jaromír Truksa. 

 

Slovenská singlová nádej nemohla pokračovať vo svojom úspešnom účinkovaní. Wang 

Yang sa totiž v piatok ani nedostal k slovu. Na súboj osemfinále dvojhry proti úradujúcemu 

európskemu šampiónovi Timovi Bollovi z Nemecka nemohol nastúpiť a favorit postúpil bez 

boja. Za stôl ho nepustil covidový protokol, keďže sa ocitol v kontakte s pozitívne testovanou 

osobou a musel ísť do karantény. Následný Wangov antigénový test bol negatívny, ale ešte ho 

čakal PCR test. S preložením duelu nemecká strana nesúhlasila. "Zdravie je prvoradé, a to sme 

nechceli ohroziť. Je to športová tragédia, ale sú aj dôležitejšie veci ako šport. Musíme to 

akceptovať," skonštatoval Truksa. 

 

Slováci sa z MS 2021 v Houstone vrátia s dvoma osemfinálovými účasťami, pričom 

Wang vyrovnal nielen svoj, ale aj celkovo najlepší slovenskí singlový výsledok na MS v ére 

samostatnosti. "Myslím si, že sme dosiahli dobré výsledky. Niečo nám vyšlo viac, ako sme 

predpokladali a niekde sme očakávali viac, ale aj vinou ťažkého žrebu to nevyšlo. Dva 

postupy do osemfinále, ako aj dnešný výkon dievčat vo štvorhre v boji o štvrťfinále, sú pre 

nás výborné," zhodnotil J. Truksa. 
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