
 
WANG A PIŠTEJ USPELI V PÄŤSETOVÝCH SÚBOJOCH, 

MUŽI MAJÚ POSTUP NA DOSAH 
 
 
Dramatické derby Slovenska s Českom v kvalifikácii mužských družstiev o postup na 
európsky šampionát vyvrcholilo krátko pred 22. hodinou v radostnej eufórii z cenného 
triumfu domácej reprezentácie. Slovenskí stolní tenisti sú po ňom veľmi blízko k istote 
postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy družstiev vo švédskom Malmö. Po 
Taliansku, nad ktorým za jeho stolmi vyhrali 3:0, si poradili aj s druhým súperom. V 
bratislavskom Národnom stolnotenisovom centre sa v utorok pred zaplneným 
hľadiskom tešili z víťazstva nad Českom 3:2 a usadili sa na čele skupiny A5, z ktorej 
priamo postúpia na ME prví dvaja. Cesta k úspechu v derby viedla cez tri body v 
päťsetových súbojoch. 
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V úvodnej dvojhre naplnil papierové predpoklady Wang Yang, ale s Tomášom 
Polanským musel odohrať až päť setov. Pomalšie sa rozbiehal a v druhom sete zvládol 
po vedení 10:7 aj kritické chvíle, keď odvrátil za stavu 10:11 a 12:13 setbaly súpera a 
sám využil piatu možnosť.  



Wanga to povzbudilo, v ďalšom dejstve hneď unikol na 9:2 a potom premenil tretí 
setbal na 11:8. Polanský však naďalej kládol tuhý odpor. Vo štvrtom sete odvrátil dva 
mečbaly a vynútil si pokračovanie. V rozhodujúcej časti sa prejavil takmer 
šesťdesiatmiestny rozdiel vo svetovom renkingu v prospech slovenskej jednotky, ktorá 
dovolila súperovi uhrať len dva body. 
Druhý bod slovenského tímu túžil pridať Ľubomír Pištej, ktorý mal na tribúnach veľkú 
podporu, ale proti Lubomírovi Jančaříkovi ťahal za kratší koniec. Nádejne spočiatku 
vyzeral druhý set, ale súper z 3:7 otočil na 9:7. Pištej vyrovnal na 9:9 i 10:10, ale 
koncovka patrila českej jednotke, ktorá už potom nedovolila zdramatizovanie duelu. 
Súboj trojok medzi Alexandrom Valuchom a Jiřím Martinkom priniesol v prvých dvoch 
setoch dramatickú koncovku. V prvom dejstve sa Slovákovi nevypomstilo, že pustil z 
rúk vedenie 10:7, piaty setbal bol už jeho (14:12). V druhom však nevyužil náskok 
10:6 i 11:10 a prehral 12:14. V ďalšom priebehu už Martinko rázne išiel za druhým 
bodom pre Česko.  
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Tlak bol na Wangovi, ktorý musel vyhrať na uchovanie slovenských nádejí. Česi na 
neho nasadili namiesto Jančaříka, ktorého deň predtým zdolal v ligovej súťaži, Davida 
Reitšpiesa. Aktéri ponúkli pekné divadlo, v ktorom čínsky rodák napokon otočil vývoj 
a v päťsetovom súboji sa postaral o vyrovnanie. 



Rozhodnutie drámy priniesla záverečná dvojhra, ktorá sa tiež hrala až na päť setov. V 
prvých štyroch obaja hráči dokázali odpoveď a skončili sa rovnakým výsledkom. Pištej 
lepšie vstúpil do piateho dejstva, viedol 4:2, ale po výmene strán Polanský otočil na 
6:5. Vzápätí však prešovský rodák trikrát zabodoval, víťaznou výmenou na 8:6 si 
vyslúžil veľký aplauz publika. Potom odskočil na 10:7 a víťazstvo si už nenechal ujsť, 
keď premenil druhý mečbal. 
 
"Očakávali sme, že to nebude ľahké. Keby Sašo Valuch v tretej dvojhre premenil 
jeden zo setbalov na vedenie 2:0 na sety, tak možno sme mohli vyhrať už 3:1. 
Dôležité bolo, že Wang zvládol svoju úlohu a získal dva body, čím nás podržal. 
Máme veľkú radosť, že sme to dotiahli do úspešného konca. V poslednom 
zápase, kde to býva vabank, sme mali trochu šťastie, ale to patrí k športu. Ľubo 
to však dokázal, zdolal papierového favorita a my sme nadmieru spokojní," 
uviedol tréner mužskej reprezentácie SR Szilárd Csölle. 
 
 
Odvetnú časť odohrajú slovenskí stolní tenisti v úvode budúceho roka. Ak však Česi 
zvládnu v najbližších dňoch duel v Taliansku, pomôžu aj Slovákom, ktorí by už mali 
definitívu prinajhoršom druhého postupového miesta. 
 
Výsledky - kvalifikácia ME družstiev - skupina A5 - 2. kolo - utorok: 
Slovensko - Česko 3:2 
Wang Yang - Tomáš Polanský 3:2 (-8, 13, 8, -11, 2) 
Ľubomír Pištej - Lubomír Jančařík 0:3 (-7, -10, -6) 
Alexander Valuch - Jiří Martinko 1:3 (12, -12, -5, -6) 
Wang Yang - David Reitšpies 3:2 (8, -7, -9, 3, 8) 
Ľubomír Pištej - Tomáš Polanský 3:2 (6, -6, -7, 7, 8) 
 
Poradie: 1. Slovensko 4 body (2 víťazstvá/0 prehier), 2. Česko 3 (1/1), 3. Taliansko 2 
(0/2). 
 
V Bratislave, 30.11. 2022, Ľuboš Bogdányi 


