VO ŠTVORHRÁCH DO ŠTVRŤFINÁLE, VO DVOJHRÁCH
STOP V 2. KOLE
Slovenskí
stolnotenisoví
reprezentanti už minimálne zopakujú
tri štvrťfinálové účasti z úvodného
podujatia série World Table Tennis.
Na druhom turnaji WTT Star
Contender Doha, ktorý je vyššieho
rangu a má dvojnásobnú dotáciu,
však ešte môžu tento výsledok
vylepšiť. Medzi ôsmimi najlepšími
pármi majú totiž zastúpenie vo
všetkých troch deblových súťažiach.
Poďme však po poriadku. V
utorok boli v katarskej metropole
Slováci najskôr v akcii vo dvojhrách,
ich súboje o postup do osemfinále sa
skončili v prospech favorizovaných
súperov.
Barbora Balážová čelila v 2.
kole ženskej singlovej súťaže
aktuálnej svetovej jedenástke Miu
Hiranovej z Japonska. Prehrala síce
1:3 na sety, ale nebola ďaleko od
vynútenia si rozhodujúceho dejstva.
Foto: Barbora Balážová sa rozcvičuje pred zápasom. Autor: E. Labošová

"Naozaj veľká škoda dnešného duelu. V prvom sete som skutočne mala aj smolu, v
druhom mi súperka nedala veľa šancí, tretí setom som vyhrala v koncovke. Dovolím si aj
povedať, že v nasledujúcej časti som bola lepšia. Mrzí ma nevyužitie vedenia 6:2 a 9:7. S
mojím výkonom som však určite spokojná. Dnes sa to mohlo skončiť v konečnom dôsledku
aj v môj prospech," netajila spokojnosť so svojou hrou Balážová, ktorá pohodu potom preniesla
aj do štvorhry.
Jej vystúpenie pozitívne zhodnotil aj reprezentačný kouč Jaromír Truksa: "Úvod bol pre
Bašu smoliarsky, v druhom bola horšia, nezískala ani bod pri servise Japonky. Nemala zlý
príjem, len nerobila body. Potom však dala do svojej hry na servise i príjme chytrosť. Znížila
na 1:2 a vo štvrtom ju dve loptičky delili od vyrovnania na 2:2. V týchto dvoch setoch bola
lepšia, čím prekvapila, ale zároveň aj potešila."
Ešte pred štvorhrami sa však k slovu dostal Wang Jang, ale súboj 34. hráča renkingu
ITTF so svetovou dvadsiatkou mal jednoznačný priebeh. Svedčí o tom, že Francúz Simon

Gauzy
dovolil
reprezentantovi SR uhrať
v jednotlivých setoch len
dva, tri a sedem bodov.
"Dopadlo
to
podľa
predpokladov. Wang bol
slabší, pomalší, nemal cit
pre loptu a dosť kazil.
Chceli sme, aby proti
Gauzymu viac útočil, ale
ten vedel tieto ataky dobre
brániť a mal isté i tvrdé
údery. Pred trinástimi
mesiacmi sa stretli na
prestížnom turnaji Top 16
vo
švajčiarskom
Montreuxe, kde Wang aj
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so šťastím vyhral 4:3 na sety, pričom otočil vývoj rozhodujúceho dejstva zo 4:8. To však bol
iný duel a za iných okolností, ktoré sa odvtedy výrazne zmenili," poznamenal na margo hladkej
prehry svojho zverenca J. Truksa.
Víťazstvo, hoci bez boja, dosiahli Ľubomír Pištej so Srbom Aleksandarom
Karakaševičom, ktorých kórejskí súperi Čang Woo-čin, Lim Čong-hoon na duel 1. kola
štvorhry mužov nenastúpili. "Nepoznáme oficiálnu príčinu, prečo sa Kórejčania proti nám
nepredstavili," poznamenal Truksa. Pišteja s Karakaševičom vo štvrťfinále opäť čakajú
Kórejčania, ale tentoraz prvý nasadený pár Lee Sang-su, Čeoung Joung-sik.
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Utorkové účinkovanie zavŕšilo víťazstvo nasadeného slovensko-českého páru Barbora
Balážová - Hana Matelová v osemfinálovom 1. kole hlavnej súťaže vo štvorhre žien proti
katarskej dvojici Maha Faramarziová, Ala Mohamedová, ktorej povolili dovedna len desať
loptičiek (1, 5, 4). "Uvedomovali sme si, že lepší žreb sme ani nemohli dostať. Veľa šancí,
aby sme s domácimi prehrali čo i len set, počas duelu nebolo. Nazvala by som to povinnou
jazdou v našom podaní," zakončila Balážová, ktorú s Matelovou čakajú v stredu Japonky Hina
Hajatová a Mijuu Kiharová.
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