ME mládeže, Cluj – Napoca, Rumunsko
20.-21.7.2018, 6.-7. deň
K slovenskej mládeže sa v závere mládžníckeho šampionátu pripojil aj
predseda SSTZ Zdenko Kríž. Aký je jeho pohľad na organizáciu
šampionátu? “ Tristotisísocový Cluj-Napoca, európske mesto športu 2018,
pripravil pre stolnotenisové talenty podmienky porovnateľné s kvalitou ME dospelých.
Rumunský stolnotenisový zväz dokázal, že vie dlhodobo nie len vychovávať kvalitných
mladých hráčov, ale na vysokej úrovni zvládnuť také zložité podujatie, akým je ME mládeže
– súčasne pre juniorov a kadetov.“
V Cluji sa stretli nielen hráči , ale aj funkcionári stolného tenisu z celej Európy. Fórum pod
názvom“ Stolný tenis pre všetkých, stolný tenis pre život“ sa intenzívne zaoberalo novými
trendami na zatraktívnenie stolného tenisu pre verejnosť. Od roku 2021 bude mať svetový
šampionát nový formát. Bude na ňom hrať iba 32 družstiev a po 128 mužov a žien. Bude
využívať nové poznatky z iných športov z oblasti komercie a reklamy, čo by malo priniesť
viac peňazí od sponzorov a viac priestoru v televízii a médiách. Slabinou tohto projektu však
je, že niektoré krajiny sa cez kvalifikáciu na MS už nikdy nedostanú.

Pohľad trénerov na jednotlivé stretnutia:
Ing.Roman Grigel – tréner juniorov
Posledné dva dni sa rozbehli súťaže jednotlivcov. Samuel Cyprich porazil v predkole
Sofroniho 4:1, ale v prvom kole bol jeho súper z Poľska nad jeho sily a prehral jasne 0-4. Prvé
kolo bolo konečnou stanicou pre mixy Oráč- Šinkarová a Grigelová- Dvoynikov, druhý mix
doplatil na nerozohratosť Dvoynikova .
Dnes ma sklamali v štvorhre Peko so Zelinkom ktorý podľahli súperom z Bulharska po
nekoncentrovanom výkone 2:3. Vo všetkých ostatných stretnutiach chlapci podali výkony na
hranici svojich schopností a hlavne v mixoch chýbalo trošku šťastia a mohli preniknúť medzi
posledných osem párov.
Saša Dragaš – tréner kadetov
Včerajší posledný deň súťaže družstiev v kadetoch skončil porážkou s Nemcami 0-3. Len
prvý zápas bol vyrovnaný, v ktorom sme prehrali 5. set 9-11. Po prehratom zápase sme
skončili na celkovom 6. mieste.
Dnes začali zápasy jednotlivcov, všetci 4 kadeti vyhrali a dostali sa do dalšieho kola.V
súťažiach štvorhier a miešaných štvorhier sme skončili s polovičným úspechom.
František Solar – tréner kadetiek
V miešanej štvorhre sa najďalej do 3. kola dostali Pach s Illášovou. Vo štvorhre dievčat som
viac očakával od Lacenovej s Illášovou, ktoré skončili hneď v prvom kole. V jednotlivcoch sa
do druhého kola dostala len R. Lacenová, napriek tomu, že mala zdravotné problémy s okok
a musela byť ošetrená v nemocnici.

Valentina Popová – trénerka junioriek
Dnes sme odohrali prvé kolo dvojhier,z piatich našich hráčiek postúpili do ďalšieho kola štyri
hráčky. Len Puchovanová, ktorá po ťažkom boji prehrala s ukrajinskou hráčkou 2-4,
nezvládla koncovky,aj napriek tomu , že mala v celom zápase prevahu. Veľmi dobre hrala
labošová, ktorá porazila silnú rumunskú hráčku Hudusan 4-3. Miešané štvorhry Kolodziejczyk
(AUT), Kukuľková a Peko, Labošová po veľkých bojoch sa dostali medzi posledných 16 párov
a o postup medzi posledných 8 zhodne prehrali vo vyrovnaných zápasoch 2-3.
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