
 
 

WANG NA TOP 16 CUPE VO ŠTVRŤFINÁLE, 
BALÁŽOVÁ POTRÁPILA DRUHÚ NASADENÚ HRÁČKU 

 
 

Na prestížnom európskom stolnotenisovom turnaji Europe Top 16 Cup, ktorý 
sa po lanskej edícii v gréckom Solúne vrátil opäť do švajčiarskeho Montreuxu, malo 
Slovensko na treťom ročníku za sebou dvojnásobné hráčske zastúpenie. Pod 
vedením trénerov Jaromíra Truksu a Petra Šeredu sa opäť predstavila dvojica 
slovenských jednotiek Wang Yang a Barbora Balážová. Slováci sa v konkurencii 
najlepších Európanov rozhodne nestratili a svojimi výkonmi ukázali, že sa na 
podujatie dostali oprávnene. Ich účinkovanie na turnaji ukončili favorizovaní nemeckí 
stolní tenisti. 

 
FOTO: ETTU. Žrebovanie súperov. Yang Wang si vylosoval Andreja Gačinu z Chorvátska. 

 
 
 
 



 
 
Wang Yang sa na 51. ročníku Top 16 Cupu prebojoval do štvrťfinále. V 

úvodnom kole pokoril Andreja Gačinu z Chorvátska 4:2 na sety, pričom sa rozbiehal 
pomalšie, keď bol len jednu loptičku od toho, aby prehrával 0:2 na sety. "Bolo 
dôležité, že po prehratom prvom sete obrátil vývoj druhého dejstva. Uľahčilo 
mu to potom situáciu, hoci keby sa skonsolidoval, tak podľa mňa by dokázal 
otočiť aj z 0:2 na sety, ale bolo by to nepochybne náročnejšie a možno aj 
dráma. Doteraz Gačinu zdolával a do duelu išiel s tým, že opäť jednoznačne 
vyhrá. Trochu to podcenil, čakal jednoduchú záležitosť a nešlo mu to podľa 
predstáv. Na začiatku mu chýbala koncentrácia. Po vyrovnaní na 1:1 na sety sa 
dostal na koňa a už bol lepším hráčom," povedal tréner Peter Šereda k výkonu 
Wanga, ktorý pri treťom štarte na podujatí zopakoval svoju účasť v najlepšej osmičke 
spred dvoch rokov. 

 
V boji o premiérový prienik do semifinále ho čakal úradujúci európsky šampión 

Timo Boll z Nemecka. Najvyššie nasadený hráč a sedemnásobný víťaz tohto 
podujatia však prekvapenie nepripustil a triumfom 4:1 ukončil slovenské účinkovanie 
v Montreuxe. "Ťažko sa nad ním vyhráva, ale malá šanca predsa len bola. 
Taktika bola hrať na dlhé výmeny a unaviť, ale Timo ukázal svoje kvality. Wang 
hral podstatne lepšie ako proti Gačinovi, na druhej strane stál proti nemu aj 
kvalitnejší súper. Bola to ťažká pozícia pre Wanga, každý bod si musel vydrieť. 
Boll v posledných desiatich rokoch s obranárom neprehral a potvrdil to aj 
teraz. Bol lepší a v najmä dôležitých momentoch dokázal zmeniť taktiku, aj 
zariskovať a vyšlo mu to. Predviedol to aj v piatom sete, keď za stavu 8:10 
štyrikrát zariskoval a nielen odvrátil setbaly nášho reprezentanta, ale aj zavŕšil 
zápas," poznamenal Peter Šereda, ktorý koučoval Wanga v oboch stretnutiach na 
TOP 16 Cupe 2022. 

 
Zaujímavosťou duelu bola skutočnosť, že Wang sa mal s Bollom stretnúť vlani 

v novembri v osemfinále majstrovstiev sveta 2021 v americkom Houstone, ale ku 
konfrontácii neprišlo. Čínsky rodák v slovenských službách totiž nemohol nastúpiť, 
keďže bol označený za blízky kontakt osoby pozitívne testovanej na koronavírus. 

 
Barbora Balážová takisto ako pred piatimi mesiacmi v Solúne neprešla v 

osemfinálovom 1. kole cez nemeckú prekážku. Vtedy ju zastavila neskoršia celková 
víťazka Nina Mittelhamová. Teraz ju nepustila do štvrťfinále druhá nasadená hráčka 
Han Ying, ktorej podľahla 2:4 na sety. 

 
 
 
 
 



"Dnes som sa cítila dobre a myslím si, že som podala k tomu aj 
adekvátne dobrý výkon. Podľa mňa som mala reálne šancu moju súperku 
zdolať. S týmto cieľom som aj išla do zápasu. Dlho sme proti sebe nehrali 
oficiálny zápas a teda za ostatné dva roky som s ňou ani netrénovala. 
Samozrejme, Han Ying je kvalitná hráčka a myslím si, že momentálne asi  
 
najlepšia obranárka na svete. Dlhodobo patrí medzi elitu, či už herne alebo 
rebríčkovo. Škoda tretieho setu, ale aj prvého, v ktorom som začala totálne zle 
a vlastne som ho stratila zbytočne tým, že sa tam vlastne nič neudialo," 
poznamenala topoľčianska rodáčka, ktorá začala kalendárny rok triumfom na turnaji 
WTT Feeder v nemeckom Düsseldorfe, ale vzápätí mala pozitívny test na COVID-19. 
"Koronavírus som prekonala už dávnejšie. Skôr vnímam ako moju nevýhodu,  

 
 
 

FOTO: WTT. Barbora Balážová takisto ako pred piatimi mesiacmi v Solúne neprešla v osemfinálovom 
1. kole cez nemeckú prekážku. 
 

že som vlastne od toho víťazstva v Düsseldorfe nehrala žiadny súťažný zápas. 
To sa možno v nejakých momentoch a rozhodnutiach prejavilo. Určite ma to 
mrzí, lebo si myslím, že herne som na ňu dnes mala. Je to škoda. Na druhej 
strane, je to zase krok dopredu a čím ďalej, tým si viac uvedomujem, že reálne 
môžem súperiť s elitou, ako aj to, že je to len o pár loptách a detailoch," tvrdí 
Balážová, pre ktorú to bol piaty štart na tomto podujatí. V dvoch ročníkoch Top 16 
Cupu dosiahla štvrťfinále (2019, 2020). 

 



 
 
"Baša podala nadštandardný výkon, hoci nie dokonalý. Úvod bol z jej 

strany odovzdaný, v druhom sete dominovala a ostatné boli už vyrovnané. 
Škoda, že dostala v úvodnom kole takú silnú súperku. Na zdolanie takejto 
kvalitnej hráčky treba ísť do toho ešte sebavedomejšie. Vypracovala si dobré 
pozície, ale nie vždy ich dokázala aj ukončiť. To je škoda, lebo Baša na ňu 
teoreticky aj mala. Han je však skúsená a patrí medzi top stolné tenistky v 
Európe," poznamenal reprezentačný kormidelník Jaromír Truksa, ktorý sa stručne 
vyjadril aj k víťaznému duelu Wanga: "Gačina nie je špecialista na obranu, ale 
pomerne tuho vzdoroval. Okrem prvých dvoch setov bol Wang lepším hráčom, 
hoci v druhom dejstve otočil zo 6:10 aj so šťastím. Keby bolo už 0:2 na sety, 
tak by to bolo horšie." 

 
 
 

2022 CCB Europe Top 16 Cup vo švajčiarskom Montreuxe (26. - 27. 2. 2022): 
Dvojhra mužov - 1. kolo (osemfinále): 
Wang Yang (SR) - Andrej Gačina (Chr.) 4:2 (-10, 10, 7, 6, -11, 7) 
štvrťfinále: 
Timo Boll (Nem.) - Wang Yang (SR) 4:1 (6, 8, -9, 6, 10) 

 
Dvojhra žien - 1. kolo (osemfinále): 
Han Ying (Nem.) - Barbora Balážová (SR) 4:2 (2, -7, 8, -8, 8, 8) 
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