BALÁŽOVÁ NENAŠLA V DÜSSELDORFE
PREMOŽITEĽKU
Hneď úvod kalendárneho roka priniesol radosť slovenskému stolnému tenisu na
medzinárodnej úrovni. V nemeckom Düsseldorfe, kde sa počas uplynulého týždňa
uskutočnil prvý z dvoch turnajov zo série podujatí World Table Tennis Feeder
(12. - 15. 1. 2022), sa až k celkovému prvenstvu opäť prepracovala reprezentantka
SR. Kým v decembri boli na turnaji rovnakého rangu i v totožnom dejisku úspešné vo
štvorhre Nikoleta Puchovanová s Dášou Šinkárovou, teraz sa úspech slovenských
farieb zrodil vo dvojhre žien zásluhou Barbory Balážovej, ktorá v nej nenašla
premožiteľku.
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Na ceste za celkovým triumfom prešla cez štyri prekážky, pričom dvakrát musela
absolvovať sedemsetový súboj. V oboch prípadoch s víťazným koncom, vďaka čomu
si splnila svoj cieľ. "Áno, je to pravda, že som do turnaja išla so zámerom vyhrať
ho. Je až neuveriteľné, že sa mi to podarilo. Myslím si, že ešte si to až tak ani
neuvedomujem. Deň po finále som už v sebe pocítila aj radosť, predchádzajúce
dni bol program veľmi náročný. Pre mňa však bolo najväčšou výzvou
testovanie na koronavírus. Veľa ľudí bolo totiž v konečnom dôsledku
pozitívnych. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia na ďalšom turnaji, ktorý nás čaká
už začiatkom tohto týždňa. Pre mňa to bolo viac stresujúce ako samotné
hranie. To som si viac užívala," uviedla Balážová, ktorá postupne vyradila
Bielorusku Volkavovú (4:0), Bajorovú z Poľska (4:3) a nemecké reprezentantky
Mantzovú (4:1) a Šan Siao-na (4:3).

FOTO: WTT. Barbora Balážová.

"Jednoznačne najťažší bol finálový duel proti nasadenej jednotke Šan Siao-na.
Musím povedať, že z mojej strany to bol výborný výkon. Štvrťfinále s Nataliou
Bajorovou bolo tiež náročné, ale v ňom som viac-menej nevyužila svoje šance,
keď som bola vo vedení. Potom nemusel zápas dospieť až do siedmeho setu.
Celkovo som počas celého turnaja podávala veľmi dobré výkony. V každom
dueli som bola sústredená a išla si za svojím cieľom,"
netajila spokojnosť slovenská ženská jednotka.
Od utorka sa bude hrať v Düsseldorfe druhý turnaj a Balážová bude mať šancu
pridať ďalší úspech. "Určite sa teším na ďalšiu turnajovú účasť. Keby sa mi
podarilo zopakovať prvenstvo, bolo by to úžasné, ale bude to náročné, keďže v
súťaži sú naozaj dobré súperky. Záležať bude na tom, ako mi to sadne. Ak nás
COVID-19 nezastaví, tak potom nás už nič nezastaví," tvrdí Balážová, ktorá sa
tentoraz predstaví už aj vo štvorhre (teraz ju vynechala, keďže mala klubové
povinnosti vo Francúzsku a do dejiska priletela až v stredu, pozn.). "Keďže tu
nebude štartovať Ema Labošová, tak utvorím deblovú dvojicu s jej obvyklou
spoluhráčkou Táňou Kukuľkovou. Uvidíme, ako nám to pôjde. Snažíme sa to
namixovať aj z hľadiska budúcnosti."
Ďalší Slováci sa dostali najďalej do štvrťfinále - vo štvorhre mužov sa to podarilo
Adamovi Klajberovi s Jakubom Zelinkom a v mixe Adamovi Klajberovi s Tatianou
Kukuľkovou.
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