PIŠTEJOV POSTUP
O prvé slovenské víťazstvo na úvodnom podujatí WTT 2021 Doha Contender sa
postaral Ľubomír Pištej, ktorý ako jediný zostal v hre o postup do hlavnej singlovej súťaže.
Pištej po voľnom žrebe v 1. kole kvalifikácie vstúpil v pondelok do turnaja suverénnou výhrou
v 2. kole nad Niagolom Stoyanovom z Talianska, ktorému nedovolil uhrať ani set (3:0). "Už
počas rozohrávky som hral veľmi dobre. Tri tréningy s kvalitnými hráčmi mi veľmi pomohli.
Čakal som vyrovnaný duel. Začiatok mi trochu ušiel. Po ročnej pauze som dostal hneď z
prvého úderu dve ´svine´.... Počas ďalšieho priebehu zápasu som však potom bol lepší a
zaslúžene som ho dotiahol do úspešného konca," neskrýval svoju spokojnosť prešovský
rodák. V utorok bude v 3. kole jeho súperom Vitor Ishiy z
Brazílie. "Je to veľmi rýchly hráč, jeden z najlepších v Južnej
Amerike. Očakávam náročný súboj, ktorý nemá favorita,"
dodal Pištej, ktorý by rád prenikol do hlavnej súťaže mužskej
dvojhry. Istotu štartu v nej má zo Slovákov iba Wang Jang.
V hlavnom pavúku dvojhry žien nebude mať Slovensko
zastúpenie. V 2. kvalifikačnom kole totiž stroskotali obe
hráčky. Prekvapujúco zaváhala Barbora Balážová, o ktorej išli
chýry o dobrej forme. Súboj s Indkou Archanou Girish
Kamathovou jej však nevyšiel. V treťom sete vykresala nádej
na obrat, ale tá zhasla v koncovke nasledujúceho dejstva (1:3).
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"Baška
nebola
schopná vydať zo seba to,
čo si vyžadoval dnešný
zápas. Sťažovala sa, že by
potrebovala ešte nejaký
súboj aj so slabšou
Foto: Pohľad na Barboru Balážovú počas sústredenia na príjem podania v zápase
súperkou na rozohratie,
s Indkou A. G. Kamathovou. Autor: T. Bednár
aby
sa
dostala
do
turnajového rytmu. Škoda druhého setu, kde viedla 7:5 a stratila ho. Možno som tam mal
zobrať oddychový čas. Tretí odohrala v pohode a vo štvrtom odvrátila za stavu 8:10 dva
mečbaly, ale po vyrovnaní prišiel zlý príjem a napokon aj jej prehra. Nedokázala využiť svoje
bohaté skúsenosti. Lepší hráči práve vo chvíľach, keď sa im nedarí, dokážu skúsenosťami
nakloniť misky váh na svoju stranu. Som však presvedčený, že v ďalších vystúpeniach, či už
vo štvorhre alebo mixe, bude hrať lepšie. Treba však povedať, že Indka hrala dobre, bola
rýchla a darilo sa jej," povedal reprezentačný kormidelník Jaromír Truksa, ktorý sa vyjadril aj

Pištejovmu výkonu: "Ľubo pristúpil k
súboju so Stoyanovom maximálne
zodpovedne, čo som od neho aj vyžadoval.
Išiel bod po bode, vážil si každú loptu. V
prvom sete prehrával 1:5, nedarilo sa mu a
mal aj trochu smolu, ale zdôrazňoval som
mu, aby do každej lopty išiel poctivo a on
to aj dodržal. Otočil na 10:7 a set získal
11:8. V druhom súpera doslova zlikvidoval
11:1, pričom za každého stavu išiel do toho
naplno. Dal si pozor na tieto svoje
nedostatky a podal ukážkový výkon."

Foto: Ľubomír Pištej počas svojho víťazného zápasu s Talianom
N. Stoyanovom. Autor: Ľ. Pištej

Nad
sily
Evy
Jurkovej
bola
reprezentantka Anglicka Ho Tin-Tin, na ktorú
nenašla recept ani v jednom dejstve (0:3). "Po
prvom veľmi vyrovnanom sete už Evka
nedokázala udržať vyrovnaný priebeh. Zápas
nezvládla najmä pre niekoľko vlastných
nevynútených chýb," poznamenal tréner
ženskej reprezentácie Tibor Bednár.
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