
VO ŠTVORHRÁCH ŠTYRIKRÁT DO OSEMFINÁLE 
 
 
Po pondelkovej bronzovej radosti v podaní mixu Ľubomír Pištej, Barbora Balážová 
pokračovali na 37. majstrovstvách Európy jednotlivcov v stolnom tenise v Mníchove v 
utorok súboje v singlovej kvalifikácii a zároveň sa začala hlavná súťaž vo štvorhre 
mužov a žien. Deblové vystúpenia Slovákov priniesli veľa radosti, keďže až štyri páry 
zvládli úvodnú prekážku a postúpili do osemfinále. 
 
Vo štvorhre žien nasadený slovensko-český pár Babora Balážová, Hana Matelová s 
prehľadom pokoril bulharské duo Maria Jovkovová, Polina Trifonovová 3:0. 
Štvrťfinálovú účasť obhajujúce Ema Labošová s Tatianou Kukuľkovou zvládli úlohu 
favoritiek proti španielskej dvojici Mariona Munneová, Ángela Rodríguezová (3:0). 
Drámu so šťastným koncom zažila Nikoleta Puchovanová po boku Turkyne Özge 
Yilmazovej, keď síce prišli o vedenie 2:0 na sety, ale napokon o výhre nad Slovinkami 
Katarinou Stražarovou s Anou Tofantovou rozhodli v piatom sete (3:2). Puchovanová 
sa Tofantovej revanšovala za tesnú prehru v kvalifikačnej skupine dvojhry. 

 
Foto ETTU, Puchovanová sa Tofantovej revanšovala za tesnú prehru v kvalifikačnej skupine dvojhry. 
 
 
 



Vo štvorhre mužov predviedli obrat v 1. kole Ľubomír Pištej so Srbom Aleksandarom 
Karakaševičom, keď s kvalitným dánsko-anglickým duom Jonathan Kjaer Groth, Liam 
Pitchford otočili z 0:2 na 3:2 na sety. Lúčil sa len Wang Yang s Dánom Andersom 
Lindom, keď ako kvalifikanti nestačili na Mihaia Bobocicu s Niagolom Stoyanovom z 
Talianska (0:3). 
 
 

 
Foto ETTU, vo štvorhre mužov predviedli obrat v 1. kole Ľubomír Pištej so Srbom Aleksandarom 
Karakaševičom. 
 
Vo dvojhrách nepribudli k triu Wang Yang, Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková s 
istotou účasti v hlavnej súťaži už ďalší Slováci. Nikoleta Puchovanová v rozhodujúcom 
súboji kvalifikácie nestačila na Taniu Plaianovú z Rumunska (0:3), nad sily Jakuba 
Zelinku v rovnakej fáze bol Čech Pavel Širůček (0:3). Adam Klajber a Ľubomír Pištej 
skončili svoje účinkovanie v základných skupinách, Ema Labošová sa dostala o krok 
ďalej, ale stroskotala v úvodnom kole vyraďovacej časti bojov o hlavnú súťaž. 
 
 
V Bratislave, 17.08. 2022, Ľuboš Bogdányi 


