
V OMÁNE OPÄŤ SLOVENSKÁ DEBLOVÁ RADOSŤ 
 
 
Po víťazstve Ľubomíra Pišteja v mužskej štvorhre po boku Aleksandara Karakaševiča 
pred dva a pol rokom sa v Ománe opäť rysovala šanca na slovenský deblový triumf. 
Barbora Balážová sa na podujatí WTT Contender v Maskate (5. - 10. 9. 2022) 
prebojovala s Američankou Lily Zhang do finále štvorhry žien. Posledný krok k cennej 
trofeji už slovensko-americkej dvojici nevyšiel, v sobotňajšom finále boli nad ich sily 
reprezentantky Číny Čchien Tchien-i, Čchen Sing-tchung (0:3), ktorým vo vyrovnanom 
súboji podľahli vo všetkých troch setoch tesne 9:11. 
 
"Čelili sme jednoznačne najlepšiemu čínskemu páru, ktorý tu bol. Ony dve 
hrávajú spolu dlhodobo, a to aj v čínskej superlige. Myslím si, že možno nám 
chýbalo trochu šťastia a mrzí nás pár zaváhaní pri našich nevyužitých loptách. 
Každopádne sme s naším účinkovaním spokojné. Podali sme solídny výkon a 
napriek prehre 0:3 sme mali dnes reálnu šancu," zhodnotila finálový duel 30-ročná 
Slovenka. 
 

 
Foto: WTT, B. Balážová sa s Američankou Lily Zhang prebojovala do finále štvorhry žien 



 
Duo Balážová - Zhang predtým vyradilo singapurské (3:0), čínske (3:2) i kórejské 
súperky (3:0). "Naša spolupráca vznikla úplnou náhodou. Ja som vedela, že moja 
tradičná spoluhráčka Hanka Matelová v Ománe nebude hrať. Keďže Lily poznám 
už veľmi dlho a sme kamarátky, tak sme sa na poslednú chvíľu dohodli, že si 
spolu zahráme, veď to môže byť zábava," priblížila slovenská ženská jednotka, ako 
sa zrodila jej spolupráca s rodáčkou z kalifornského Redwood City. 
 
Bola z toho nielen zábava, ale aj úspešné vystúpenie v ich podaní. "Odohrali sme tu 
tri vynikajúce zápasy. Zhodnotila by som to tak, že sme si tento turnaj viac užívali 
a nesústredili sme sa na to, či vyhráme alebo prehráme. Možno aj z toho dôvodu 
sa nám tak darilo. S Lily nemáme ďalšie plány, ja mám stálu partnerku. Keďže 
sa však Hanka odhlásila z Kazachstanu, tak sa s Lily ešte pravdepodobne 
pokúsime získať voľnú kartu aspoň do kvalifikácie. Neviem, či vyhovejú našej 
žiadosti, pretože už je po uzávierke," vysvetlila topoľčianska rodáčka, ktorá vo 
dvojhre stroskotala v Maskate hneď v úvodnom kole na protivníčke z Taiwanu (0:3). 
"Myslím si, že vo dvojhre som na prvé kolo dostala kvalitnú súperku. Čchen Szu-
Jü bola nasadená štvorka a dotiahla to až do semifinále. V našom vzájomnom 
dueli bola lepšia." 
 
Barbora Balážová sa však predstavila aj v miešanej štvorhre. Nie však s tradičným 
partnerom Ľubomírom Pištejom, s ktorým pred mesiacom získali bronz na 
majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove. Tentoraz ho zastúpil ďalší krajana 
Wang Yang, s ktorým mali v osemfinále voľný žreb a vo štvrťfinále prehrali s Číňanmi 
Čou Čchi-chao, Čchien Tchien-i 2:3, hoci prvé dva sety získali vo svoj prospech.  
"S Wangom sme hrali spolu hrali druhýkrát. Podľa mňa sme tentokrát podali fakt 
dobrý výkon a zaslúžili sme si vyhrať aj to štvrťfinále. Škoda nevyužitého 
vedenia 2:1 na sety a 6:1 vo štvrtom. Následne sme počas desaťminútovej 
prestávky, keď si Číňan zobral čas na ošetrenie, akoby vychladli. Potom najmä 
jeho partnerka začala hrať bezchybne," dodala Balážová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 12.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


