V MIXE ĎALEJ, VO ŠTVORHRÁCH STOP VO
ŠTVRŤFINÁLE
Slovenskí stolnotenisoví
reprezentanti sa na úvodnom
podujatí WTT 2021 Doha
Contender v katarskej Dauhe
vo
všetkých
deblových
súťažiach prebojovali do
štvrťfinále. V mixe sa ešte
môžu dostať aj ďalej. Ľubomír
Pištej s Barborou Balážovou
potvrdili pozíciu druhého
nasadeného
páru
vo Foto: B. Balážová spolu s Ľ. Pištejom v miešanej štvorhra
štvrtkovom
večernom proti argentínskemu páru C. Arguellesová s H. Cifuentesom.
súboji osemfinálového 1. kola Autor: WTT
miešanej štvorhry, v ktorej si na
hlavnom stole poradili s argentínskym duom Horacio Cifuentes, Camila Arguellesová 3:1 na
sety. V piatok budú naši nádejní olympionici bojovať o semifinále s Francúzmi Emmanuelom
Lebessonom a Jüan Ťia Nan. "Bol to náročný zápas. Predovšetkým Cifuentes je veľmi
kvalitný hráč, dokazoval to aj teraz. Našťastie, sme to vybojovali a definitívne strhli na našu
stranu vo štvrtom sete. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali. S Francúzmi sme už hrali dvakrát
a v oboch prípadoch sme prehrali. Kvalita je na ich strane, ale skúsime prekvapiť," zhodnotil
víťazný vstup do mixu 36-ročný prešovský rodák, ktorého doplnila 28-ročná Topoľčianka:
"Bol to náš prvý zápas takmer po roku. Myslím si, že to bol veľmi dobrý duel aj na to, aby
sme sa rozohrali. Podali sme solídny výkon a uvidíme, ako nám to sadne v piatok."

Foto: Tréner J. Truksa spolu s B. Balážovou a Ľ. Pištejom počas zápasu s argentínskym párom.
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Ešte predtým sa obaja Slováci predstavili po boku zahraničných partnerov vo štvrťfinále
štvorhier proti súperom z Taiwanu. Najskôr Pištej a Srb Aleksandar Karakaševič podľahli v
mužskom debli bez zisku setu duu Čchen Čchien-An, Čchuang Čchih-Jüan.
"Hrali sme proti bývalým majstrom sveta, takže na druhej strane stola to bola
skutočná kvalita. Čchuang hral vynikajúco, prakticky nekazil. Ľavák Čchen tam bol relatívne
do počtu. Dnes nám to však nesadlo, navyše oni hrali naozaj solídne. My sme nepodali
optimálny výkon, hoci to nebolo tragické. V treťom sete sme však už odišli...," uviedol Pištej,
ktorý sa potom už sústredil na mix. Hoci na adresu Cifuentesa poznamenal, že hrá vynikajúco
a celkovo mu nesedí, zároveň veril, že miešaná štvorhra je iná súťaž a v nej by mali mať s
Balážovou navrch. To sa aj potvrdilo.
Väčšiu šancu na
prienik do semifinále mala
Balážová po boku Češky
Hany Matelovej, s ktorou v
ženskej štvorhre figurovali
medzi osmičkou nasadených.
Mrzieť ich môžu štyri
nevyužité setbaly za sebou
od stavu 10:9 v úvodnom
sete, ktorý napokon prehrali
13:15. V druhom predviedli
obrat zo 6:8 na 11:8. Nádejne
si rozohrali aj tretie dejstvo, Foto: B. Balážová spolu s H. Matelovou proti súperkám
ale z vedenia 5:2 bolo razom z Taiwanu. Zdroj: WTT
8:9 a následne 8:11. Piaty set sa
vyvíjal ako na hojdačke: 2:0, 3:5,
6:5 a 6:10 z pohľadu slovenskočeského páru. Ten ešte odvrátil dva
mečbaly dvojice Čchen Szu-Jü,
Čcheng Chsien-Cu, ale vzápätí
prišla pri príjme bekhendová chyba
a definitívne zmarila nádej na
prípadný obrat. "Myslím si, že to
bol veľmi dobrý zápas z našej
strany. Škoda, nevyužitej šance v
Foto: Sústredená B. Balážová na 100% pri príjme
prvom a vlastne aj v treťom sete. V
podania. Zdroj: WTT
rozhodujúcom dejstve je to vždy s
kýmkoľvek 50:50. Bohužiaľ, nám druhá polovica piateho setu nevyšla a ony na konci triafali
presne," poznamenala Balážová.
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