SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
SLOVAK TABLE TENNIS ASSOCIATION
831 53 Bratislava, Černockého 6, Slovak Republic
tel. : + 421 2 4488 4042, fax : + 421 2 4488 4042, e mail: sstz1@sstz.sk
Včera v skorých ranných hodinách odletela naša výprava do Nantes (FRA), dejiska
tohtoročných ME družstiev mužov a žien. Hneď po prílete do Nantes sa musela popasovať
s veľkou nepríjemnosťou, viacerým hráčom neprišla batožina. Po dlhšom čase všetkým našli
kufre okrem našej najlepšej hráčky B. Balážovej. Snáď jej ho stihnú doručiť v čo najkratšom
čase.
Od utorka do nedele sa stretne 24 najlepších európskych družstiev žien a mužov.
Obhajcovia titulov z posledných ME družstiev spred 2 rokov v Luxembursku sú Nemci
a Rumunky.
Naše dievčatá nastúpia proti obhajkyniam titulu Rumunkám v skupine A, kde okrem
Slovenska, Rumunska je ešte družstvo Španielska. Naše nastúpia v zložení B. Balážová, E.
Jurková, N. Puchovanová a E. Labošová, ktorá na poslednú chvíľu nahradila T. Kukuľkovú.
Tréner P. Šereda je na týchto ME poslednýkrát v úlohe reprezentačného trénera žien. A aj
kvôli tomu mu nesmierne držíme palce, aby naše dievčatá dokázali prekvapiť proti silným
súperkám.
Muži sa v skupine C stretnú so silnými Francúzmi a Španielmi. Mužský celok sa
opiera o skúsených hráčov Ľ. Pišteja a Y. Wanga doplnení o mladších A. Valucha a S.
Kalužného. Reprezentačný tréner J. Truksa verí, že muži cez nepríjemných súperov postúpia.
Výpravu dopĺňajú predseda zväzu Z. Kríž, ktorý je delegátom na Kongrese ETTU
a fyzioterapeut M. Hromada, ktorý bude dohliadať na fyzickú stránku hráčov a gen. sekretárka
SSTZ I. Hatalová, ktorá pricestuje do dejiska ME družstiev neskôr.
Z každej skupiny postupuje len víťaz a o to je to pre nás náročnejšie. Systém je
rovnaký ako v kvalifikačných zápasoch. Hrá sa systémom na 3 vyhraté zápasy, ktoré sa hrajú
na 5 víťazných setov. A1,A2,A3 a B1,B2,B3. Zápasy idú v poradí A1 v B2, A2 v B1, A3
v B3, A1 v B1, A2 v B2. Celý šampionát sa hrá s loptičkami Nittaku Premium 40+***.
Rozpis zápasov:
Utorok 3.9.2019
10:00 Ženy ESP – SVK
10:00 Muži SVK – ESP
Streda 4.9.2019
19:00 Ženy ROU – SVK
Štvrtok 5.8.2019
19:00 Muži FRA – SVK
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