
 

PIŠTEJOVA PÄŤZÁPASOVÁ ŠNÚRA VÍŤAZSTIEV V DAUHE 
 
 
Slovenskí reprezentanti sa z juhoafrického Durbanu presunuli do katarskej Dauhy, kde 
bol od 15. do 21. januára na programe turnaj WTT Contender Doha. Najúspešnejší z 
nich bol Ľubomír Pištej, hoci po predchádzajúcom podujatí nebol úplne fit. Vďaka 
svojím výkonom potiahol päťzápasovú víťaznú šnúru vo dvojhre. Štyrikrát sa radoval 
v kvalifikácii a raz v hlavnej súťaži. 
 
 

"Presun z Durbanu bol relatívne 
náročný. Tam ma ešte pred 
zápasom so Švédom 
Källbergom seklo v krku. Aj som 
si hovoril, že na čo cestujem do 
Dauhy, keďže je tam veľmi 
kvalitná účasť a treba si 
rozumne premyslieť, kam ísť a 
kam nie. Žreb 1. kola kvalifikácie, 
kde som mal domáceho Al-
Kuwariho (3:0), bol v poriadku, 
ale v ďalších troch ma čakali 
nároční súperi. Francúz Akkuzu 
ma nedávno v Gorici tesne 
zdolal v Gorici, teraz som mu to 
rovnakým spôsobom vrátil (3:1). 
Potom to bol Taiwančan Liao 
Čcheng-Tching (3:2) a vo 
finálovom kole som mal 
výborného Číňana Čao C'-chao. 
Zdolal som ho 3:0 a hral som 
naozaj veľmi dobre," povedal 
Pištej ku kvalifikácii. 
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Radosť z účasti v hlavnej súťaži mu však kazili dovtedy nepoznané problémy s 
brušným svalom. "Začal som ich pociťovať koncom zápasu v mixe. V mužskej 
štvorhre som prakticky nemohol hrať a predviesť adekvátny výkon. Myslel som 
si, že rovnaké to bude aj vo dvojhre. Mal som však k dispozícii väčší časový 
odstup medzi stretnutiami a využil som ho na návštevu fyzioterapeuta. 
Našťastie, zabralo to. Počas zápasu ma to nebolelo a mohol som hrať 
normálne," priblížil 38-ročný prešovský rodák, ktorý v kombinácii singlových a 



deblových povinností i presunov už pociťoval po náročných súbojoch únavu z 
náročného programu. "Systém WTT pri tvorbe rebríčkov je zlý. Dôsledok toho je, 
že som mal v kvalifikácii troch lepších hráčov ako potom v 1. kole hlavného 
´pavúka´. Majú čo robiť, aby to lepšie premysleli, lebo takto rebríček nemá reálnu 
výpovednú hodnotu." 
 
Pišteja čakal v 1. kole Sathiyan Gnanasekaran z Indie, ktorý s výnimkou druhého setu 
nenašiel recept na slovenského reprezentanta. Jeho víťazné ťaženie ukončil až vo 
štvrtkovom osemfinále Kórejčan Čang Woo-čin (1:3), proti ktorému po prehratej 
koncovke úvodného dejstva vyrovnal na 1:1 na sety, ale v ďalšia dva už mal pod 
kontrolou súper. 
 
Vo štvorhrách sa Slovákom v Lusail Sports Arene nedarilo. V mixe sa lúčili po prehrách 
v päťsetových zápasoch v 1. kole. Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou nestačili na 
hongkonské duo Wong Čchun Tching, Doo Hoi Kem a Tatiana Kukuľková s Nórom 
Borgarom Haugom podľahli Maďarom Nándorovi Ecsekimu s Dórou Madarászovou. 
Vo štvorhre mužov Pištej s francúzskym spoluhráčom Emmanuelom Lebessonom 
nestačili tiež v 1. kole na čínsky pár Jüan Li-cchen, Siang Pcheng (0:3). Tatiana  
Kukuľková a Belgičanka Margo Degraefová skončili už v 1. kole kvalifikácie štvorhry 
žien na dvojici Katarzyna a Anna Wegrzynová z Poľska (0:3). 
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"V mixe hráme v ostatnom čase veľmi dobre. Tentoraz sme mali vyrovnaných 
súperov. Škoda začiatku piateho setu, keď boli lepší. Tam ma začalo pobolievať 
to brušné svalstvo, ale výsledok to neovplyvnilo. Myslím si, že keby som s 
Lebessonom hrávali aj v budúcnosti, mohlo by to byť dobré, ale v Dauhe sme 
dostali Číňanov. Ja som nebol schopný podať adekvátny výkon a Emmanuel tu 
hral tri zápasy a všetky prehral 0:3, čo nasvedčuje, že tiež nebol v optimálnej 
pohode. Nebolo čo hodnotiť. Potom som si to však vynahradil vo dvojhre a 
zdolal som 39. hráča sveta." 
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Vo dvojhre sa okrem Pišteja tešila z výhry už len Kukuľková, ktorá sa cez Indku 
Ghoshovú (3:1) prebojovala do finále kvalifikácie, kde nestačila na Kórejčanku Čoo 
Čcheon-hui (1:3). Balážová sa predstavila v hlavnej súťaži, ale hneď ju zastavila 
Maďarka Dóra Madarászová (0:3). 
 
V Bratislave, 19.01.2023, Ľuboš Bogdányi 


