
ME mládeže, Cluj – Napoca, Rumunsko 

22.7.2018, 8. deň 

Na stolnotenisovom fóre organizovanom ITTF a ETTU dnes pokračovali 

odborné diskusie o možnostiach rozvoja stolného tenisu a najmä 

a možnostiach zníženia rozdielu výkonnosti medzi európskym a čínskym 

stolným tenisom. Zaujímavej diskusie sa zúčastnili aj renomovaní tréneri Viorel Filimon 

z Rumunska ( dlhoročný tréner žien) , Aleksander  Petkevič z Bieloruska ( tréner 

reprezentácie a Samsonova) Aleksandar Karakaševič zo Srbska ( predseda srbskej 

stolnotenisovej federácie a niekoľkonásobný majster Európy).  Výsledky celého fóra budú 

zapracované a zverejnené v dlhodobom pláne rozvoja ITTF. 

Dnešný deň pokračoval urputnými zápasmi v jednotlivých „pavúkoch“ súťaží jednotlivcov.  

Pohľad trénerov na jednotlivé stretnutia: 

Ing.Roman Grigel – tréner juniorov 

Dnešný deň bol pre mnohých hráčov rozhodujúci z pohladu či obhája svoje postavenie pred 

MEJ alebo nie. Jakub Zelinka nesplnil očakávania a prehral s Lillom zo Španielska 1-4. Zápas 

mal vyrovnaný priebeh, ale Jakub nezvládol koncovky setov. 

Štefan Peko prehral s Fínom Naumim 0-4. Zápas sa nedá charakterizovať inak, ako že dostal 

výprask. 

Daniel  Oráč sa jediný prebojoval do poslednej 32-ky. S Maďarom Juhásom podal výborný 

koncentrovaný výkon a jasne zvíťazil 4-0. V 32- ke narazil na výborného Francúza De 

Nordresta a podobne ako Peko utŕžil výprask v podobe prehry 0-4. Ako Števovi tak ani 

Danovi však nemôžem nič vytknúť, snažili sa ale súperi boli v daný okamih jednoznačne 

lepší. 

Samuel Cyprich v súťaži útechy zatíal porazil troch súperov a zajtra sa pokúsi o ďalšie výhry . 

Každé stretnutie je pre neho výbornou školou do budúcnosti. 

 

František Solar – tréner kadetiek 

Dnešný deň nastúpila R. Lacenová o postup do 32-ky v hlavnej suťaži s Lindou Zaderovou. Z 

Renčinej strany to bol optimálny výkon, ktorý však na Češku nestačil. Prehrou 1:4 končí na 

turnaji. V úteche A. Illašová a E. Činčurová postúpili do 3.kola, ktoré sa hrá zajtra o 10:00 

hod. 

Valentina  Popová – trénerka junioriek 

Dnešný deň sa v hlavnej súťaži predstavili 4 juniorky. Labošová prehrala tesne so  švédskou 

hráčkou 3-4 a Šinkárová prehrala s ruskou hráčkou 1-4. Medzi posledných 32 hráčiek sa 

dostali :  Grigelová cez portugalskú hráčku , ktorú porazila 4-2 a Kukuľková  po veľkom boji 

4-3 potazila španielku Garciovú , v koncovke siedmeho setu za stavu 10-10 preukázala väčšiu 

psychickú odolnosť a zaslúžene vyhrala 12-10. 

O postup medzi posledných 16  hráčiek majstrovstiev Grigelová prehrala s domácou hráčkou 

Plajanovou 0-4 a Táňa Kukuľková  si pomerne ľahko poradila s fínskou hráčkou 

Linstremovou. Zajtra čaká na Kukuľkovú jedna s najlepších hráčiek z Rumunska aj celých 

majstrovstiem Dragomanová. Zatiaľ je neporazila , ale je najvyšší čas to zmeniť. 
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