Z rokovaní kongresov ETTU, ITTF a BoD
Ako už tradične počas stolnotenisových MS majú nabitý program
nielen hráči, tréneri, rozhodcovia, ale aj funkcionári. Z množstva rokovaní
(podľa programu ich bolo 69), budili v Halmstade najväčšiu pozornosť tri:
mimoriadny kongres ETTU, riadny kongres ITTF a zasadnutie Rady
riaditeľov ITTF, ktoré rieši predovšetkým odborné otázky. Na prvých dvoch
schôdzach sa zúčastnili predseda a podpredseda SSTZ a na tretej predseda
SSTZ, ktorý je jedným z členov Rady za Európu.
Počas mojej funkcionárskej činnosti som absolvoval už takmer 100
rokovaní kongresov ITTF a ETTU, ale to, čo sa udialo v utorok vo Švédsku na
zasadnutí Európskej stolnotenisovej únie, som ešte nezažil. Delegáti zastupujúci
49 krajín sa po piatich hodinách búrlivej diskusie nedohodli vlastne na ničom.
Neodhlasovali ani doplnenie bodu do programu, aby kongres dodatočne odobril
finančné ohodnotenie prezidenta, ale ani, aby sa mediátorom sporu medzi
prezidentom ETTU R. Kramerom a zastupujúcim prezidentom I. Munivranom
stal prezident ITTF T. Weikert. Celý spor sa krútil okolo výšky platu
R. Kramera (5 000 € mesačne) a v spôsobe jeho úhrady. Zatiaľ čo časti
delegátov sa to zdalo neúmerne veľa, ďalšia časť tvrdila, že je to primerané.
Celá kauza skončí pravdepodobne na civilnom súde v Luxembursku, kde je
sídlo ETTU. Obvinenie tam chcú podať viceprezident I., Munivrana a exprezident ETTU S. Bosi. Mimoriadny kongres sa tak neplánovane zišiel aj o deň
neskôr, kedy sa zaoberal už štandardným programom. Schválil o.i. prípravu
stolnotenisového turnaja na II. Európskych hrách v Minsku (21. až 30.6.2019),
kde nastúpi po 12 družstiev žien a mužov, po 52 mužov a žien v dvojhrách a 16
párov v mixe.
Kongres ITTF mal omnoho pokojnejší priebeh. Delegáti zastupujúci 144
členských krajín (z celkových 226) bez dlhých diskusií schválili nielen správu
o činnosti, rozpočet (na r. 2018 počíta s 21 595 700 USD), ale aj strategický
plán činnosti na r. 2018 – 2024. Rozhodli, že MS 2020 v súťaži družstiev budú
v kórejskom Pusane (po prvý raz v histórii tejto krajiny). Potleskom ocenili
prezentáciu Budapešti, organizujúcej MS jednotlivcov v r. 2019, kde sa svetový
šampionát vracia po 59 rokoch.
Rada riaditeľov ITTF sa najdlhšie zaoberala redukciou počtu
štartujúcich družstiev na MS. V minulosti mohol na svetovom šampionáte
štartovať tím z každej členskej krajiny, dnes je to len 72 najlepších kolektívov.
Od roku 2022 to však už bude iba 32 najlepších družstiev mužov a žien. Dôvody
sú najmä marketingové, ale aj problémy s organizovaním takýchto veľkých
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podujatí. Protesty viacerých krajín, medzi nimi aj Slovenska, proti takémuto
radikálnemu zníženiu štartujúcich neboli vyslyšané. Hlasovanie 32 hlasov za
redukciu, 5 proti a 9 sa zdržalo – bolo schválením tohto procesu. Zníženie počtu
štartujúcich sa týka aj jednotlivcov. Na MS v individuálnych kategóriách bude
od r. 2021 hrať už iba po 128 mužov a žien, 64 štvorhier mužov a žien a 128
mixov. Upravili sa tiež princípy štartu hráčov na MS a OH po zmene občianstva.
Predpisy ITTF sa zjednotili s predpisom MOV. Hráč starší ako 21 rokov môže
reprezentovať inú krajinu ako svoju pôvodnú až o 9 rokov. Hráč starší ako 18
rokov (do 21 r.) až o 7 rokov, hráč starší ako 15 rokov (do 18 r.) najskôr o 5
rokov a športovec, ktorý v čase registrácie v novej krajine ešte nemal 15 rokov
môže za ňu nastúpiť o 3 roky. Ak predtým ešte nereprezentoval nikoho, môže
hrať už o rok.
Zlatým klincom rokovania však bolo odsúhlasenie nebývalej výnimky
pre ženské družstvá Južnej Kórey a KĽDR. Tieto dva tímy sa pred
štvrťfinálovým stretnutím družstiev bez boja spojili a vytvorili spoločný
kórejský kolektív, ktorý postúpil do semifinále. Je to výsledok vyššieho stupňa
povestnej „pingpongovej diplomacie“ a ukážka toho, ako stolný tenis dokáže
spájať dlhé roky rozvadené stolnotenisové federácie, ale aj navzájom
nepriateľské krajiny ...
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