FRANCÚZI NAD SILY SLOVENSKÉHO MIXU

Slovenským stropom na úvodnom podujatí série World Table Tennis v katarskej Dauhe
bolo štvrťfinále. Slovenskí reprezentanti ho dosiahli trikrát – v každej z troch deblových súťaží.
V piatok mali nádej na prienik do semifinále ešte v miešanej štvorhre, ale ani v nej sa im
nepodarilo dostať medzi kvarteto najlepších párov, keď Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou
ako druhí nasadení nestačili na Francúzov Emmanuela Lebessona a Jüan Ťia Nan a podľahli im
0:3 na sety (-8, -7, -9).

Foto: Posledné momenty zápasu v miešanej štvorhre na turnaji WTT Contender pre náš pár Pištej / Balážová proti Francúzom
Lebesson / Yuan. Autor: WTT.

"Naši reprezentanti podali pomerne dobrý výkon. Problém bol v tom, že pri každom
postavení, pri každej lopte, či už na servise alebo príjme, boli pod tlakom. Špeciálne ľavák
Lebesson (singlový majster Európy 2016, pozn.) dominoval a dá sa povedať, že predviedol
bezchybný výkon. Šance, ktoré sme dostali, sme síce využili, ale aj tak sme ťahali za kratší
koniec," povedal reprezentačný kouč Jaromír Truksa po vyradení elitného slovenského páru,
ktorý v treťom dejstve odvrátil dva mečbaly, ale tretí mu bol už osudný.
Jeho zverenci sa stretli s týmto
francúzskym duom tretíkrát a zatiaľ sa im
nepodarilo získať jeho skalp. "Treba vyzdvihnúť
kvalitu súperov. Hoci nemajú na konte toľko
spoločných turnajov, ale ich výsledky ukazujú, že
sú skutočne dobrí. Musíme si tento súboj
rozanalyzovať, keďže zrejme aj v budúcnosti
budú našimi súpermi," pokračoval Truksa.
Foto: Slovenská výprava na spoločnej večeri. Autor: J.
Truksa

Slováci hrali vo štvrtok posledný duel
programu, v piatok začínali už ráno. "Ranné

zápasy príliš neobľubujeme, ale v tejto fáze mixu je to tak stále a už sme na to zvyknutí,"
poznamenal tréner slovenských reprezentantov, ktorý pridal aj pohľad na celkové účinkovanie
na prvom turnaji: "Tri štvrťfinálové účasti sú v poriadku. Škoda, že sme nepridali nejaké

Foto: Slovenská výprava v Katare. Vrchný rad, zľava: E. Jurková, N. Grigelová, N. Puchovanová, T. Kukuľková, E. Labošová, B.
Balážová. Spodný rad zľava: J. Truksa, Y. Wang, Ľ. Pištej, T. Bednár a R. Fabiny. Zdroj: J. Truksa

semifinále. Najbližšie k tomu boli Baša s Matelovou, ktoré vo štvrťfinále prehrali 2:3 na sety,
v rozhodujúcom ešte viedli 6:5. Ľubo s Karakaševičom nemali v súboji o semifinále veľa
šancí. Dnes to bol v mixe napriek prehre dobrý výkon z našej strany. Veci, na ktorých sme v
príprave pracovali, sa zlepšili, ale na Francúzov to nestačilo. Samozrejme, lepšie výsledky si
želáme aj vo dvojhrách."
Nová séria WTT prináša zaujímavý paradox, ktorý v stolnotenisovom svete doteraz
nebýval zvykom. Hoci aktuálny turnaj je ešte v plnom prúde, už sa zároveň začne aj kvalifikácia
na ďalšie podujatie WTT Star Contender Doha. Keďže ide o vyššiu úroveň, zvýšila sa aj
celková dotácia na 400 000 USD. Oproti WTT Condender Doha ide o dvojnásobok. V piatok
večer absolvujú duel 1. kola mixu Wang Jang s Tatianou Kukuľkovou, ktorých čaká švédske
súrodenecké duo Anton Källberg, Christina Källbergová.
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