
 

PIŠTEJOVE POSTUPY V AMMÁNE - DO ŠTVRŤFINÁLE 
DVOJHRY A SEMIFINÁLE ŠTVORHRY 

  
 
Ženská časť slovenskej reprezentácie doplnená o Ľubomíra Pišteja z mužskej sa 
predstavila na turnaji WTT Feeder Amman 2023 v jordánskom Ammáne (1. - 4. 2. 
2023). Práve Pištej dosiahol zo slovenského kvarteta najlepšie výsledky a ako jediný 
bude v hre ešte aj v piatok. 
 
Vo štvorhre postúpil do semifinále po boku Jishana Lianga z USA. Slovensko-americké 
duo vyradilo Talianov Puppa s Pintom 3:0 a potom aj dvojicu Li Hon Ming, Kwan Man 
Ho z Hongkongu 3:1. O účasť vo finále ich čaká najvyššie nasadený čínsky pár Čchen 
Jüan-jü, Lin Š'-tung. 
 

 
 
FOTO: WTT, Ľubomír Pištej vo štvorhre postúpil do semifinále po boku Jishana Lianga z USA. 

 
Vo dvojhrách sa traja Slováci prebojovali do osemfinále, ale cez čínsku prekážku 
dokázal prejsť len Pištej, keď recept na neho nenašiel Wang Čchen Cche. Pri víťazstve 
3:1 bolo kľúčové zvládnutie koncoviek prvého a štvrtého setu. Prešovský rodák v  



prechádzajúcich dvoch kolách nepustil protivníkom zo Saudskej Arábie a Číny ani set. 
V piatkovom štvrťfinále ho čaká nemecký reprezentant Kilian Ort. 
 
Ema Labošová po voľne v 1. kole prekvapila triumfom nad Camille Lutzovou z 
Francúzska (3:2), ale v "šestnástke" ju zastavila Čchin Jü-süan (0:3). Barbora 
Balážová ako nasadená dvojka po voľnom žrebe pokorila Ng Wing Lam z Hongkongu 
3:1, no následne nestačila na Chan Fej-er z Číny (1:3). Za stavu 0:2 a 1:4 to už 
vyzeralo na hladkú prehru, ale slovenská jednotka sa zmobilizovala a napokon bola 
blízko k vynúteniu si rozhodujúceho dejstva. Škoda koncovky štvrtého setu (10:12). 
Tatiana Kukuľková mala tiež najskôr voľno a potom prehrala s Nemkou Franziskou 
Schreinerovou (1:3). 
 
"Balážová si poradila s hongkonskou súperkou, ktorú zdolala aj nedávno v 
Düsseldorfe. Keby nezazmätkovala v prvom sete, tak by vyhrala ešte hladšie. V 
náročnom dueli dokázala zužitkovať dobrú taktiku a bola lepšou hráčkou. 
Víťazstvo nad Lutzovou je dobrý výsledok pre Labošovú, ktorá po zisku prvých 
dvoch setov vyhrávala aj v treťom, ale potom sa akoby zľakla víťazstva. 
Našťastie, v rozhodujúcom sete sa dokázala zmobilizovať a aj z tribúny či lavičky 
sme ju dotlačili k tomu, čo má hrať. Od Kukuľkovej som čakal viac, ale zjavne 
nebola vo svojej koži. Ľubo vyradil dvoch súperov vrátane nebezpečného 
mladého Číňana," uviedol reprezentačný tréner SR Jaromír Truksa ešte pred 
podvečernými osemfinálovými súbojmi, v ktorých ho potešil už len Pištej. 
 

 
 
FOTO: WTT, Balážová si poradila s hongkonskou súperkou, ktorú zdolala aj nedávno v Düsseldorfe. 



 
 
V mixe sa Tatiana Kukuľková a Jishan Liang z USA prebojovali cez saudskoarabsko-
egyptský pár do štvrťfinále, kde viedli proti dvojici Li Hon Ming, Ng Wing Lam z 
Hongkongu 2:1 na sety, ale potom už ťahali za kratší koniec. Pištej s Balážovou v 
pozícii dvojok ´pavúka´ odohrali päťsetový súboj už v 1. kole s hongkonskou dvojicou 
Lam Siu Hang, Doo Hoi Kem, keď z 0:2 vyrovnali na 2:2, no na konci sa tešili súperi. 
 
"Môžem sa len opakovať, Baša s Ľubom podali dobrý výkon, aj keď nie 
dokonalý. Prvé dva sety sa hľadali, ale od tretieho setu chytili rytmus a získali 
istotu. V piatom sete vyhrávali 7:5. Od stavu 8:8 išli súperi do rizika a podalo im 
to na stôl. Dobrá hra a výsledok na nič, keďže sme chceli získať body do 
rebríčka. Kukuľková s čínskym Američanom vo štvrťfinále viedli v piatom sete  
4:1, ale potom sa to otočilo, keď im to druhé postavenie súperov za stolom 
vyhovovalo menej," poznamenal Truksa. 
 
Vo štvorhre žien sa slovenské zástupkyne lúčili v 1. kole. Kukuľková s Labošovou 
nestačili na walesko-anglické duo Charlotte Careyová, Tin-tin Ho (0:3) a Balážová s  
Francúzkou Camille Lutzovou ako druhé nasadené podľahli Číňankám Čchin Jü-süan, 
Chan Fej-er (0:3). 
 

 
 
FOTO: WTT, vo štvorhre žien sa slovenské zástupkyne lúčili v 1. kole. Kukuľková s Labošovou nestačili 
na walesko-anglické duo Charlotte Careyová, Tin-tin Ho  



 
"K štvorhre žien môžem povedať, že Balážová s Lutzovou mali ťažké súperky a 
Kukuľková s Labošovou podali výkon, z ktorého som bol rozčarovaný. Bol to 
síce ich prvý zápas, ale na to musia byť pripravené," dodal reprezentačný tréner. 
 
 

 
 
FOTO: WTT, Balážová s Lutzovou mali ťažké súperky. 

 
V Bratislave, 03.02.2023, Ľuboš Bogdányi 


