
S NEVYSPYTATEĽNÝM SÚPEROM ROZHODOL PIATY SET 
 
 
Slovenského stolnotenisového reprezentanta Wang Yanga delil jeden set od postupu 
do štvrťfinále na prestížnom podujatí WTT Champions Macao 2022 v Macau (19. - 23. 
10. 2022). Slovenská jednotka doviedla piatkový duel s úradujúcim svetovým 
vicešampiónom vo dvojhre Trulsom Möregaardhom zo Švédska až do rozhodujúceho 
piateho dejstva, v ktorom však už dominoval 20-ročný súper. 
 

"Nechcem znižovať Wangov 
výkon, ale Möregaardh je 
skutočne dobrý hráč, s 
ktorým sa hrá ťažko. Má 
širokú škálu 
nepredvídateľných úderov a 
herných situácií. Je to malý 
génius, ktorý hrá zvláštne a 
najmä inak ako ostatní, 
stolným tenisom sa zabáva. 
Je pekné sa na neho pozerať, 
ale nie je radosť proti nemu 
hrať, lebo človek si často 
pripadá, že nevie hrať stolný 
tenis," vyjadril sa 
reprezentačný tréner Jaromír 
Truksa k aktuálnej svetovej 
šestke, ktorá je označovaná za 
nového Jana-Oveho Waldnera, 
legendárnu švédsku hviezdu 
svetového stolného tenisu. 
Möregaardh viedol 1:0 na sety a 
7:5, Wang však vývoj tejto časti 
otočil. Potom Švéd naklonil 
skóre na svoju stranu, ale 
čínsky rodák v slovenskom 
drese vyrovnal. Rozhodujúce 
dejstvo už bolo v réžii severana, 
ktorý si v ňom hneď vypracoval 
náskok (7:0, 10:1). 
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"Po štyroch setoch bol stav vyrovnaný 2:2 a v piatom sete boli rozhodujúce boli 
prvé dve lopty. Wang ich čakal trochu iné, očakával nejakú rotáciu z forhendu. 
Súper zahral bez rotácie a on potom urobil chyby, keď z forhendovej strany 
poslal dve loptičky do sieťky. Švéd sa povzbudil a bolo na ňom vidieť, že mu na 
piatom sete záleží. Potom to už bolo pre nášho reprezentanta ťažké. Keby Wang 
chytil začiatok, mohol mu ešte narobiť problémy. Möregaardh je nevyspytateľný 
hráč. V jeho zápasoch, a to platí nielen proti Wangovi, ale proti každému hráčovi, 
to záleží na ňom, ako pristúpi k duelu. On sa totiž často za stolom doslova hrá," 
doplnil Truksa k prehre 2:3 (-5, 8, -5, 7, -2).  
 
Za osemfinálovú účasť na WTT Champions prináleží Wangovi 90 bodov do svetového 
renkingu a finančná odmena 11 000 dolárov. 
 
 
 
 
V Bratislave, 21.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


