
5. deň MEJ 

 

Máme za sebou posledný deň v súťažiach družstiev, v ktorých sme 

obsadili nasledovné umiestnenia: 

- kadetky 8. miesto,  

- kadeti 12. miesto,  

- juniori 9. miesto 

- juniorky 20. miesto 

 

V niektorých zápasoch bolo na hráčoch vidieť začínajúcu únavu. Je dobré, že sa dnes hral 

v každej kategórii iba jeden zápas. Hráči si mohli vydýchnuť a v rámci oddychu si pozreli 

finálové zápasy, ktoré mali naozaj vysokú hráčsku úroveň. Zaujímavosťou bolo 4-násobné 

finálové obsadenie Ruska, ktoré nakoniec získalo 2 zlaté a 2 strieborné medaily. 

Podľa vyjadrenia trénerov, tak družstvá svoje ciele splnili, až na juniorky, ktoré zostúpili 

z A divízie. Prekvapením boli kadetky, ktoré svojim výkonom všetkých potešili.  

Zajtra doobeda našich hráčov čaká ľahký krátky tréning a v prípade potreby masáž. Poobede 

už začínajú zápasy v dvojhrách a zmiešaných štvorhrách.  

 

Víťazi jednotlivých kategórií: 

Kadetky – 1. Francúzsko, 2. Rusko, 3. Nemecko, Rumunsko 

Kadeti – 1. Rusko, 2. Rumunsko, 3. Francúzsko, Nemecko 

Juniori – 1. Rusko, 2. Azerbajdžan, 3. Nemecko, Belgicko 

Juniorky – Nemecko, 2. Rusko, 3. Francúzsko, Česko 

 

Bojujeme a držíme palce! 

Eva Ódorová (vedúca výpravy) 

 

Dnešný deň sa niesol v znamení záverečných zápasov o konečné umiestnenie. Zápas s 

Maďarskom sme zvládli na jednotku chlapci zdolali svojich súperov a zvíťazili sme 3:0. 

Týmto víťazstvom sme sa umiestnili na 9. mieste. 

 

Roman Grigel tréner juniorov 

 

Dnes sme odohrali posledný zápas v súťaži družstiev proti Bielorusku. Mal som pocit, že na 

dievčatá dnes doľahla únava z predchádzajúcich ťažkých zápasov. Po prehre 0:3 kadetky 

nakoniec obsadili veľmi pekné 8.miesto.  

Na MEJ sme išli s cieľom dostať sa do 1.divízie t.j.1.-16. Nakoniec sme hrali o medailu proti 

Francúzskam, ktoré v Ostrave sa stali majsterkami Európy. 

Dievčatá mi v súťaži družstiev urobili veľkú radosť. Kľúčom k úspechu je dobrá partia. Počas 

dvoch rokoch spolupráce vytvorili jeden skvelý kolektív. Úplne jedno bolo kto nastúpil, hral. 

Všetky ťahali za jeden povraz od začiatku. Vysoko oceňujem ich nebojácne a odvážne 

výkony na tomto turnaji, hlavne v boji o medailu. V zápase s Českom o postup do štvrťfinále 

nám všetkým pripravili doslova zážitok. Bol to zápas, na ktorý sa tak skoro nezabúda. Teší 

ma aj to, že dievčatá si pripravili pre budúce majstrovstvá Európy veľmi dobrú východiskovú 

pozíciu. Verím, že ich najlepšie chvíle ešte len prídu, nakoľko až na Aďku všetky ostatné 

môžu hrať aj na MEJ v Záhrebe 2020.  

 

Fero Solar (tréner kadetiek) 

 



Dnes sme odohrali posledný zápas v súťaži družstiev. Dievčatá sa stretli v boji o 19. miesto so 

Španielskom. Do zápasu sme vstúpili výborne a Natália svoju súperku prekvapila. Prvé dva 

sety vyhrala opäť v koncovke, v treťom trošku poľavila, ale do štvrtého setu vstúpila 

nebojácne a útočnou hrou si vypracovala dostatočný náskok a set vyhral 11:4. Po tomto 

víťazstve nastúpila na zápas v pozícii jednotky, Ema. Garcia v tomto zápase nemala žiadnu 

šancu a Ema predjedla veľmi dobrý výkon po ktorom sme sa už dostali do vedenia 2:0. Do 

tretieho zápasu nastúpila Dáša proti Cristobal. Prvý set úplne ľahko 11:4. Nič nenasvedčovalo 

tomu, aby tento zápas mal trvať dlho. Druhý a tretí set však patril súperke, no v tom štvrtom 

Daša opäť zabrala a dostala sa do vedenia 10:4. Len potom prišlo veľké zaváhanie. Zrazu bolo 

10:8 , time out a potom ďalšie dve naše chyby. Prehrali sme tento set 15:13 a španielky akoby 

ožili. Eme som pred jej zápasom prízvukoval, nech súperku nepodcení, nech hra o každú 

loptičku. Prvý set vedenie 8:4, nakoniec 8:11. druhy set 5:0 a aj 6:1, nakoniec zase 8:11. tretí 

set Ema síce vyhrala, ale ten štvrtý patril zase španielke a po tejto prehre sme sa dostali pod 

tlak. Natália v rozhodujúcom zápase začala výborne a dostala sa rýchlo do vedenia 2:0 na 

sety, hoci ten druhý set to bolo tesne. Žiaľ, to sme ešte ani netušili, že to  bol náš posledný 

vyhratý v súťaži družstiev. Vo zvyšných troch Natália bola veľmi nervózna, čakala väčšinou 

na súperku a už netvorila hru ona. Po šnúre troch prehratých setoch sme zápas prehrali 3:2. 

Dievčatá na tomto turnaji obsadili konečné 20. miesto. Vypadli sme z A kategórie a tým 

pádom sme cieľ, ktorý sme mali určený, nesplnili. Tento turnaj nám jasne ukázal, že zápasy 

družstiev sú o tímovom výkone a dobrej nálade v tíme. Tu dievčatá od prvého dňa nemali, 

často riešili medzi sebou problémy mimo stolného tenisu, to pohodu medzi nimi nevytváralo 

a ťažko tak mohli jedna druhú v ťažkých chvíľach povzbudiť. Za zmienku stoji aj to, že ani 

raz sme nevyhrali zápas tímových jednotiek.  

Jozef Kacvinský 

Dnes kadeti hrali posledný zápas s Portugalskom, ktorý prehrali 3/1. Svoj prvý zápas Jakub 

ako nasadená jednotka prehral, ale hneď po ňom Kiko vyhral a v tomto zápase predviedol 

svoj najlepší výkon. Následnú štvorhru sme prehrali a skomplikovali si výsledok, lebo keď po 

štvorhre Jakub znova prehral tesne 3/2 znamenalo to celkovú prehru a ukončenie turnaja na 

12. mieste v družstvách kadetov. Jakub má hernú krízu, aj zranenie mu to komplikuje, ale 

dúfam, že vo štvorhrách, mixoch a jednotlivcov zahrá na úrovni svojej hernej  kvality. Kikov 

výkon sa zlepšuje, čo ma teší. 

Cieľ, ktorý som si stanovil s týmto mladým mužstvom, bolo udržanie sa v prvej 16-tke a tým 

pádom ho máme splnený.  

Saša Dragaš  

  

 

 

 


