SLOVÁKOV V BUDAPEŠTI ZASTAVILI ČÍŇANIA
Mládežníci bojovali v uplynulých dňoch na ME v srbskom Belehrade, slovenská
seniorská reprezentácia sa predstavila v maďarskej metropole. Budapešť bola 11. 17. 7. 2022 dejiskom veľmi kvalitne obsadeného turnaja WTT Star Contender
European Summer Series 2022, na ktorom sa o najlepší slovenský výsledok postarali
Ľubomír Pištej - Barbora Balážová, ktorí sa v mixe prebojovali do štvrťfinále.
"S ich vystúpením môžem vyjadriť spokojnosť. Zdolali brazílsky pár Vitor Ishiy
- Bruna Takahashiová (3:1), nad ktorým vyhrali aj vlani v Katare. Myslím si, že po
podali lepší výkon, aj atmosféra bola lepšia. Škoda, že im žreb potom postavil
do cesty Číňanov Wang Čchu-čchin - Wang Man-jü, aj keď najmä v prvom sete
s nimi dokázali držať krok a mali v ňom šancu na víťazstvo (13:15). Tento set
však bol z nášho pohľadu dobrý, ale potom sa už rozbehol čínsky stroj," uviedol
reprezentačný tréner SR Jaromír Truksa.
Všetci účastníci sa v Budapešti museli vyrovnať s podmienkami v športovej hale BOK.
"Pre nikoho to nebolo jednoduché. Hráči si museli zvyknúť na to, ako lietali
loptičky, stoly ich akoby zastavovali. Najmä v prvých dueloch to bolo také
zvláštne. Doplatili na to Balážová s Češkou Matelovou, ktoré museli hrať
kvalifikáciu štvorhry, čo sa im bežne nestáva. Mali proti sebe silné hongkonské
súperky Doo Hoi Kem, Ču Čcheng-ču, ktorým podľahli aj do tretice. Baša podala
dobrý výkon, ale zaostávala Hanka, pôsobila nervóznym dojmom."
Vo dvojhre dosiahla víťazstvo iba Barbora Balážová, ktorá v 1. kole pokorila domácu
Bernadett Bálintovú (3:1). "Proti Maďarke potvrdila úlohu favoritky, nemusela
prehrať ani ten jeden set. Potom ju čakala strieborná medailistka vo dvojhre z
tokijskej olympiády Sun Jing-ša. Vynikajúca Číňanka jej prvé dva sety nedala
šancu, v treťom sa po oddychovom čase akoby oklepala. Zbavila sa
nadbytočného rešpektu, podarilo sa jej uhrať pár lôpt a dostala sa k stavu 9:9.
Ďalšie dve loptičky síce už prehrala, ale je pozitívne, že sa proti takej kvalitnej
hráčke dostala do koncovky. Ľubomír Pištej a Ema Labošová štartovali v hlavnej
súťaži vďaka voľnej karte, ale s Achantom z Indie, resp. Thajčankou
Sawettabutovou ľahko prehrali. Tatiana Kukuľková neuspela hneď v úvodnom
kole kvalifikácie, ale proti Kórejčanke nemala veľa šancí. Sme však radi, že sme
sa vôbec dostali na takýto kvalitný turnaj, aj keď sa podmienky štartu menia a
prispôsobujú za pochodu. Je v tom dosť veľký neporiadok. Aj preto sa Wang
Yang nedostal do hlavnej súťaže, v kvalifikácii nestačil na Fenga z Taiwanu,"
poznamenal reprezentačný kouč.

Do augustových majstrovstiev Európy v nemeckom Mníchove (13. - 21. 8. 2022)
zostáva ešte mesiac času. "Som rád, že už prišiel z Číny Wang a zapojí sa s nami
do prípravy. Teraz čaká niektorých účasť na WTT Feeder v Budapešti, na turnaji
WTT Champions nehrá nikto, hoci blízko k tomu bola Baša Balážová. Ešte by
sme tam mali mať Tunisko, ale aj tam sú zatiaľ otázniky ohľadom účasti," dodal
Truksa.
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