NEVYUŽITÉ SETBALY
Súboj Ľubomír Pištej - Vitor Ishiy dal bodku za slovenským účinkovaním v kvalifikácii
na úvodnom podujatí WTT 2021 Doha Contender v katarskej Dauhe. Poslednou nádejou na
postup bol práve prešovský rodák, ktorý potreboval v utorok zvládnuť ešte dve prekážky.
Neprešiel cez tú prvú. Brazílskemu súperovi podľahol 1:3 na sety, pričom ho môžu mrzieť dva
nevyužité setbaly v treťom sete po priebežnom obrate zo 6:9 na 10:9 a potom za stavu 14:13.
"Potvrdili sa moje slová o tom, že Vitor je rýchly hráč. Dnes sa dalo z tohto súboja vyťažiť
viac, keby som vyhral tretí set. O osude duelu zrejme rozhodla jeho koncovka. On v nej mal
niekoľko setbalov, ja dva, ktoré som mohol využiť, ale Ishiy zahral výborné bekhendy.
Ukázal, že odtiaľ je naozaj nebezpečný. Mohlo sa to potom vyvíjať inak, ale to sa už
nedozvieme. Štvrté dejstvo som začal dobre, získal som prvé dve loptičky, ale potom mi ušiel
na 2:7 a tam som už cítil, že v danom momente
nemám sily ani kvalitu na obrat. Potom bol on lepší,
aj keď v prvej polovici som to bol zrejme ja. V
konečnom účtovaní sa však zrodil zaslúžený
výsledok," poznamenal z Dauhy Ľubomír Pištej, ktorý
po vyradení zamieril na hotel.
Pre slovenských stolných tenistov sa skončila
kvalifikačná časť WTT Contender a od stredy sa začnú
hlavnú súťaže aj s Wang Janom vo dvojhre, s
Ľubomírom Pištejom so Srbom Aleksandarom
Karakaševičom v mužskom debli, s Barborou
Balážovou s Češkou Hanou Matelovou vo štvorhre
žien a duom Pištej - Balážová v mixe.
Aj v zákulisí stolnotenisového diania sa dejú
zaujímavé veci. Pod pokrievkou Medzinárodnej
stolnotenisovej federácie (ITTF) to vrie. Jej nemecký
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prezident Thomas Weikert sa krátko
pred začiatkom úvodného podujatia
série World Table Tennis rozhodol
vysloviť nedôveru a odvolať z
funkcie zastupujúceho prezidenta a
šéfa Katarského stolnotenisového
zväzu Khalila Al-Mohannadiho.
Ten
v
uplynulých
dňoch
informoval, že sa v tejto súvislosti
obrátil na svojho právneho
zástupcu, aby podnikol kroky a
prešetril legálnu oprávnenosť tohto
kroku.
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Opäť sa mení sa dejisko európskej olympijskej kvalifikácie. Európska stolnotenisová
únia (ETTU) oznámila, že sa síce bude hrať v Portugalsku, ale nie v Lisabone. Turnaj sa 21. 25. apríla 2021 uskutoční v inom portugalskom meste. Lokalitu určia dodatočne.
ITTF potvrdila, že na turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v katarskej Dauhe sa od
14. do 17. marca bude bojovať o štyri mužské a päť ženských miesteniek. Do boja sa zapojí aj
kvarteto Slovákov: Wang Jang, Ľubomír Pištej, Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková.
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