PIŠTEJ S BALÁŽOVOU UHRALI V KAZACHSTANE
ŠTVRŤFINÁLE, WANG BOL V OSEMFINÁLE DVOJHRY
Trojica slovenských reprezentantov štartovala v týchto dňoch na turnaji série World
Table Tennis. Na podujatí WTT Contender Almaty v hlavnom meste Kazachstanu (13.
- 18. 9. 2022) bolo v kvalitnej konkurencii s početným zastúpením výborných Ázijčanov
cenné každé jedno víťazstvo. Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou ako druhý
nasadený pár mixu vyradili v 1. kole švédske duo Anton Källberg, Linda Bergströmová
3:1, ale vo vo štvrťfinále nestačili na čínsku dvojicu Sü Chaj-tung, Wu Jang-čchen (1:3),
keď vďaka úspešnej koncovke druhého setu (14:12) vyrovnali na priebežných 1:1.
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"V mixe sme relatívne ľahko prešli cez Švédov. Herne nám veľmi sedeli, s
obranou nemám problém. I keď sme premrhali vedenie 2:0 na sety a 6:1, ďalší
set na mňa hrala obranárka Bergströmová a tam už nebolo úniku. Vo štvrťfinále
s Číňanmi to bol vyrovnaný zápas. Veľká škoda, lebo sme na nich určite mali.
Body za semifinále by pomohli..," uviedol Pištej, ktorého singlové účinkovanie sa
skončilo v 2. kole kvalifikácie prehrou 0:3.

"Samozrejme, vo dvojhre som dostal čínskeho protivníka. Nebolo to zlé, ale Liou
Jie-po bol lepší." Nielen nášho reprezentanta trápia záležitosti súvisiace so sériou
WTT.
„Záplava Číňanov na každom turnaji a tragikomický rebríčkový systém frustruje
takmer každého účastníka turnajov WTT, ale treba sa s tým vyrovnať, lebo zatiaľ
s tým nemáme čo spraviť, aj keď sťažností je viac ako dosť," skonštatoval
prešovský rodák.
Balážová a Američanka Lily Zhang pred týždňom hrali finále štvorhry na podujatí
rovnakého rangu v ománskom Maskate. Tentoraz narazili hneď v 1. kole na najvyššie
nasadený japonský pár Miu Hiranová, Hina Hajatová a lúčili sa po prehre 0:3.
Slovenská ženská jednotka si potom mohla napraviť chuť vo dvojhre, ale jej súboj so
Švédkou Christinou Källbergovou sa skončil tesnou prehrou 2:3, v piatom sete 10:12.
V singli sa zo Slovákov dočkal víťazného duelu len Wang Yang, keď v úvodnom súboji
hlavnej súťaže Portoričana Briana Afanadora 3:0, ale v osemfinále ho vyradil Hiroto
Šinozuka z Japonska (1:3).
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