V LIME BALÁŽOVÁ V SEMIFINÁLE ŠTVORHRY
Po troch mesiacoch sa slovenskí stolní tenisti znova predstavili na turnaji série World
Table Tennis. Na juhoamerický kontinent sa vybrala pätica reprezentantov pod
vedením trénerov Jaromíra Truksu a Petra Šeredu.
Na WTT Contender v peruánskej Lime sa o najlepší slovenský výsledok sa postarala
Barbora Balážová, ktorá postúpila so svojou tradičnou spoluhráčkou Hanou Matelovou
z Česka do semifinále štvorhry, keď ako druhý nasadený pár postupne prešli cez
súperky z Indie (3:2) a Nemecka (3:0) a zastavili ich až Japonky Asuka Sasaová a
Sakura Moriová. Neskorším celkovým víťazkám podľahli v boji o finále 0:3 (-6, -8, -6).
"Výsledok z deblovej súťaže nás teší. Myslím si, že sme mali aj prijateľný žreb,
ktorý sme dokázali využiť," poznamenala Balážová, ktorá vo dvojhre vyradila
krajanku Emu Labošovú (3:0), ale v osemfinále nestačila na Miju Nagasakiovú z
Japonska (1:3), ktorá to dotiahla až do finále. "Určite ma to mrzí, aj keď si myslím,
že celkovo to bolo v poriadku. Skrátka, nebol to jednoduchý žreb, čo vlastne
potvrdil aj postup mojej súperky až do finálového súboja," skonštatovala
slovenská ženská jednotka.
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Balážová s Ľubomírom Pištejom nepotvrdili v mixe pozíciu druhého nasadeného páru.
V osemfinálovom 1. kole nestačili na taiwanských protihráčov Su Pchej-Ling, Feng IChsin (2:3), hoci sa z 0:2 dotiahli na 2:2 na sety. "Je to také trápenie. Ani neviem, koľko
zápasov sme prehrali 2:3. Uvidíme, azda sa to už zlomí," nestráca vieru v pozitívny
obrat Balážová.
V kvalifikácii singlovej súťaže skončili svoje účinkovanie Ľubomír Pištej (1. kolo) a
Jakub Zelinka (3. kolo), vo štvorhre však spolu prenikli do hlavnej súťaže a v nej cez
súperov z Peru postúpili do štvrťfinále, kde ich zastavili Portugalčania Joao Monteiro Tiago Apolónia (1:3). Nikoleta Puchovanová síce prehrala v 2. kole kvalifikácie dvojhry,
ale napokon sa predstavila v hlavnom "pavúku", kde v 1. kole nestačila na Španielku
Mariu Siao (1:3).
Slováci sa v ešte početnejšom zastúpení presunuli do Slovinska, kde je tento týždeň
na programe turnaj WTT Feeder Otočec.
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