
ŠTVRŤFINÁLE NA TOP 16 CUPE TENTORAZ BEZ 

SLOVÁKOV, BALÁŽOVEJ CHÝBAL SET 

 

Dvojica slovenských stolnotenisových reprezentantov si vďaka svojmu postaveniu v 

kontinentálnom rebríčku vybojovala právo účasť na prestížnom európskom turnaji 

Pomegranate Europe Top 16 Cup, ktorý sa po troch ročníkoch vo švajčiarskom Montreuxe 

presunul do gréckeho Solúnu. Na juh Európy cestovala dvojica účastníkov tokijskej olympiády 

Wang Yang a Barbora Balážová spolu s trénermi Jaromírom Truksom a Petrom Šeredom. 

Slovákom sa v konkurencii najlepších Európanov nepodarilo dosiahnuť víťazstvo, hoci v 

ženskej dvojhre nebola topoľčianska rodáčka od neho ďaleko. 

Foto: Začiatok zápasu Balážová - Mittelhamová. Autor: WTT 

Balážová ako nasadená desiatka čelila v sobotňajšom osemfinálovom 1. kole päťke 

turnajového ´pavúka´ Nine Mittelhamovej z Nemecka, ktorej podľahla v sedemsetovom súboji 

tesne 3:4, pričom viedla 2:1 a prehrávala 2:3 na sety. 

"Žreb mohol byť lepší i horší. Nina nie je pre mňa neznáma hráčka, každý deň 

trénujeme v rovnakej tréningovej skupine, takže sa dobre poznáme. Oficiálny súboj sme proti 

sebe nehrali, ale myslím si, že vo vzájomných konfrontáciách je bilancia vyrovnaná. Myslím 

si, že to bol dobrý zápas a reálne si nemám čo vyčítať. Spravila som maximum pre víťazstvo. 

Určite škoda štvrtého setu, lebo som v závere pokazila dve moje lopty. Samozrejme, za stavu 

3:1 na sety by sa duel mohol vyvíjať inak," zhodnotila svoje vystúpenie Balážová, pre ktorú 

to bol štvrtý štart na tomto podujatí. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch dosiahla štvrťfinále. 

"Bohužiaľ, tentoraz mi to na Top 16 s postupom do štvrťfinále nevyšlo, ale taký je 

šport. Bolo to len o pár loptičkách. Za ostatné dva mesiace bolo toho skutočne dosť, preto 

úprimne priznávam, že som do Solúna nešla s nejakými ambíciami. Nie až tak sa mi darilo, 

takže cieľ bol skôr odohrať turnaj v dobrej forme a ukázať, že patrím medzi Top 16 hráčok. 



Myslím si, že sa mi to napriek vyradeniu v osemfinále podarilo," uviedla 29-ročná Slovenka, 

ktorá netajila, že po poslednej loptičke proti Mittelhamovej bola sklamaná. "Samozrejme, 

nejaká tá slza mi vypadla, ale beriem si z tohto zápasu viac pozitív ako negatív. To je šport, 

niekto musí byť víťaz a niekto zdolaný." 

 

K výkonu Balážovej sa vyjadril aj reprezentačný kouč Jaromír Truksa: "Baška podala 

dobrý výkon. Škoda, že nevyužila setbal vo štvrtom sete, aj potom mala pri ďalších loptičkách 

šancu. Bol to vyrovnaný zápas a keby v ňom išla do vedenia 3:1 na sety, tak by mala veľkú 

nádej na víťazstvo. Možno to chcelo trochu viac kreativity, jednoducho vymyslieť niečo 

navyše. Siedmy set bol smoliarsky, Nemka v ňom zahrala šťastné lopty. Nebolo to však o 

siedmom dejstve, už vo štvrtom mala Baša šance, keď bolo treba dokončiť jednu - dve lopty. 

V princípe však to však bolo z jej strany v poriadku." 

 

Wangovi (nasadený ako číslo 12) žreb neprial, keď v rámci jubilejného 50. ročníka 

podujatia mu prisúdil za súpera najvyššie nasadeného hráča mužského turnaja Mattiasa Falcka 

zo Švédska, s ktorým odohral s výnimkou úvodného dejstva vyrovnanú partiu, ale v 

koncovkách ďalších troch setov ťahal za kratší koniec a bola z toho prehra 0:4 na sety. Čínsky 

rodák v slovenských službách pri druhom štarte na tomto podujatí nezopakoval svoju účasť 

medzi osmičkou najlepších na Top 16 Cupe z roku 2020. 

 

 

Foto: Wangovi žreb neprial, keď v rámci jubilejného 50. ročníka podujatia mu prisúdil za súpera najvyššie 

nasadeného hráča mužského turnaja Mattiasa Falcka zo Švédska. Autor: J. Truksa 

 



"Wang bol po olympijských hrách v Číne, kde musel ísť do karantény a bol na ňom 

vidieť tréningový výpadok. Neveril si, ale nie kvôli súperovi, hoci to bol najvyššie nasadený 

hráč, ale kvôli sebe. Mal za sebou aj veľa cestovania. Po príchode na Slovensko nasledoval 

na druhý deň ďalší let do Grécka a ešte nebol aklimatizovaný na časový posun. Falcka v 

minulosti už zdolal. Ani tentoraz nebol slabší hráč, v druhom sete viedol 10:6, v treťom 10:8. 

Škoda, že to nezužitkoval, mohol ísť do vedenia 2:1 na sety. V najdôležitejších momentoch 

ho nepustila hlava - chýbajúca sebadôvera a súper ich zvládol lepšie. Rozhodli detaily," 

zhodnotil vystúpenie Wanga Peter Šereda, ktorý ho počas zápasu koučoval. 

 

2021 Pomegranate Europe Top 16 Cup v gréckom Solúne (18. - 19. 9. 2021): 

Dvojhra mužov - 1. kolo (osemfinále): 

Mattias Falck (Švéd.-1) - Wang Yang (SR-12) 4:0 (7, 15, 12, 10) 

Dvojhra žien - 1. kolo (osemfinále): 

Nina Mittelhamová (Nem.-5) - Barbora Balážová (SR-10) 4:3 (-7, 9, -10, 10, 9, -5, 7) 
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