PIŠTEJA LIMITOVALO KOLENO, S KARAKAŠEVIČOM
UHRALI V BUDAPEŠTI SEMIFINÁLE
Ľubomír Pištej sa postaral o najlepší slovenský výsledok na ďalšom z turnajov série
World Table Tennis. Na podujatí WTT Feeder v Budapešti (18. - 22. 7. 2022) bojoval
vo štvorhre mužov o účasť vo finále. So srbským ľavorukým spoluhráčom
Aleksandarom Karakaševičom sa prebojovali do semifinále, keď v prvom kole otočili
vývoj duelu proti indickej dvojici Sharath Kamal Achanta, Manush Utpalbhai Shah z
1:2 na 3:2 na sety, vo štvrťfinále si poradili s poľským duom Jakub Dyjas, Samuel
Kulczycki 3:1. Pišteja s Karakaševičom zastavili až čínski súperi Lin Š'-tung, Sü Jingpin, ktorým podľahli 0:3 na sety. Po relatívne vyrovnanom úvodnom dejstve viedlo v
ďalšom slovenské-srbské duo 4:1, ale potom prehralo osem loptičiek za sebou a vývoj
sa už jednoznačne preklopil na stranu súperov.

Foto: WTT, Ľubomír Pištej sa so srbským ľavorukým spoluhráčom Aleksandarom Karakaševičom sa prebojovali
do semifinále.

"Na turnaj som išiel prakticky s nulovým ambíciami, keďže už 10 dní mám
problém s kolenom, a tak aj vyzerali výsledky vo dvojhre, kde je pre mňa náročné
sa hýbať. Vo štvorhre sme zahrali dobre, aj keď najmä v prvom dueli proti Indom
ma to ešte dosť bolelo, ale napokon sme vyrovnaný súboj strhli na našu stranu.
S Poliakmi to už bolo lepšie celkovo. Podali sme dobrý výkon, bol to jeden z
našich lepších zápasov. V semifinále to tiež nebolo úplne zlé, ale Číňania boli
jasne lepší. Myslím si, že na týchto troch stretnutiach môžeme stavať, umožnili
nám lepšie sa zohrať. Samozrejme, s Aleksandarom smerujeme naše úsilie k
Mníchovu, kde nás na augustovom európskom šampionáte čaká hlavný vrchol.
Ja som musím dať dokopy najmä z fyzickej stránky. V ostatných týždňoch som
toho pre problémy s kolenom veľa nenatrénoval. Dám si pár dní pauzu a dúfam,
že od pondelka to bude lepšie a už budem môcť normálne trénovať," uviedol z
maďarskej metropoly Pištej, ktorý s Karakaševičom vyhral v marci 2020 turnaj ITTF
Challenge Plus v ománskom Maskate.
Ďalšie vystúpenia Slovákov na WTT Feeder v Budapešti už veľa radosti nepriniesli.
Jakub Zelinka prehral v singlovej súťaži v 2. kole kvalifikácie, Daša Šinkarová už v 1.
kole, ostatní sa rozlúčili v 1. kole hlavnej súťaže - Ľubomír Pištej, Ema Labošová,
Tatiana Kukuľková vo dvojhre, Kukuľková s Labošovou vo štvorhre a Pištej s
Kukuľkovou v mixe.
V Bratislave, 21.07. 2022, Ľuboš Bogdányi

