ME mládeže, Cluj – Napoca, Rumunsko
18.7.2018, 4. deň
Dnešný deň neprial slovenským farbám, dva tímy bojovali o medailové
umiestnenie, ani jednému sa však nepodarilo rozhodujúce stretnutie
vyhrať. Jedine kadetky, aj keď v druhej divízii dosiahli svoje prvé
víťazstvo na turnaji.
Napriek nie celkom priaznivým výsledkom dnes bola v slovenskej výprave aj malá oslava,
nakoľko Táňa Kukuľková dnes zavŕšila plnoletosť. Gratulujeme aj touto cestou.
Okrem stolnotenisových zápolení sa dnes uskutočnilo aj žrebovanie európskych
klubových súťaží. Náš jediný zástupca ŠK Vydrany bol nažrebovanýdo skupiny s ruským
tímom TTSC UMMC-ELEM, ktorý bude aj organizátorom turnaja tejto skupiny. Na
ostatných súperov si ešte musia počkať z prvého stupňa súťaží.

Pohľad trénerov na jednotlivé stretnutia:
Ing.Roman Grigel – tréner juniorov
Na prvý zápas o konečné umiestenie sme dnes nastúpili proti Švédsku. Tí sklamaní po prehre
s Gréckom nechali sedieť na lavičke svoju jednotku Moregarda. Chlapci však ponúknutú
šancu nevyužili, keď herne sa trápiaci Jakub Zelinka prehral v rozhodujúcom zápase 2-3. Vo
večernom derby s Českou republikou sa hralo o to, kto bude zajtra hrať o vypadnutie z elitnej
16-ky. V stretnutí sme jasne dominovali a zvíťazili sme 3-0. Zajtra o 13.00 nás čaká stretnutie
o konečné 13-te miesto s Maďarskom.
Saša Dragaš – tréner kadetov
Dnes sme hrali o postup medziposledné štyri družstvá s Francúzskom a prehrali sme 1-3.
Dva zápasy sme prehrali 2-3 a bola možnosť aj vyhrať, lebo to bolo veľmi vyrovnané.
Tou prehrou sme sa dostali na 5 až 8 misto, kde sme sa stretli s družstvom Chorvátska. Naši
kadet vyhrali pomerne ľahko 3-0 a zajtra hráme o 5. miesto.
František Solar – tréner kadetiek
Dnes si kadetky pripísali svoju prvú výhru na turnaji. Šancu dostala najmladšia členka
družstva Emka Činčurová a najskúsenejšia hračka Renátka Lacenová. Jej dva body a štvorhra
s Aďkou Illašovou rozhodli o našom viťazstve nad Estónskom 3:1.
Zajtra nás ešte čakajú boje o 21.-24. miesto.
Valentina Popová – trénerka junioriek
Dnes sme prehrali s francúzskom o postup do semifinále. Na začiatku sme viedli 1-0, ale aj
napriek bojovnosti, súperky boli lepšie a stretnutie skončilo 1-3. Táto prehra mala vplyv aj na
druhé stretnutie o umiestnenie, ktoré sme prehrali s Nemeckom 0-3.
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