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Slovenskí stolní tenisti s medailou z ME U21.
Mladí slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa vrátia z Majstrovstiev Európy do 21
rokov v portugalskom Gondomare s medailou. Rozhodli o tom včerajšie osemfinálové
a štvrťfinálové boje. Slováci mali stále tri želiezka v ohni – Tatiana Kukuľková v osemfinále
dvojhry a štvrťfinále štvorhry (s Taliankou Laurenti) a dvojica Tibor Špánik – Adam Brat vo
štvrťfinále štvorhry. Tatiana Kukuľková nastúpila v osemfinále dvojhry proti druhej nasadenej
Rumunke Diaconu, považovanej za najväčšiu favoritku turnaja. Po prehre 0:4 (4-11, 7-11, 1113, 5-11) sa tretí rok po sebe rozlúčila so súťažou dvojhry vo štvrťfinále. Vo štvorhre so
svojou talianskou partnerkou najprv v rannom osemfinále po veľkom boji vyradili nebezpečný
maďarský pár Hartbrich – Feher 3:1 (16:14, 12:14, 13:11,11:8), keď zvládli lepšie koncovky
setov. Vo večernom štvrfinálovom súboji proti poľským sestrám Wegrzynovým síce ľahko
vyhrali prvý set, potom sa však presadili už len vyššie nasadené Poľky. Po prehre 1:3 (11:3,
7:11, 5:11, 4:11) ostali pred bránami semifinále.
Poslednú medailovú šancu sa však mladým Slovákom premeniť podarilo. Dvojica Brat
– Špánik v dopoludňajšom osemfinále narazila na druhý nasadený pár, Belgičanov CnuddeDarcis. Naša dvojica vďaka svojej zohratosti a technickým parádam Adama Brata súpera
doslova sfúkla 3:0 (11:7, 11:7, 12:10), keď vyrovnaný bol iba tretí set, ktorý naši otočili zo
stavu 5:9. Naši dominovali najmä na servise a príjme. Vo večernom zápase o medailu sa stretli
s rakúsko-moldavským párom Levenko – Putuntica. Po veľkom boji sa podarilo vybojovať
víťazstvo 3:2. Slováci začali výbrne a viedli 2.0 (11:9, 11:5), no vtedy sa súperom dvomi
vyhratými setmi (6:11, 6:11) podarilo zápas vyrovnať. V rozhodujúcom vyrovnanom piatom
sete naši po dráme za stavu 10:8 premenili prvý mečbol a mohli sa radovať z medaily. O tom,
z akého kovu bude, rozhodnú nedeľné semifinálové a finálové zápasy. V semifinále nastúpia
proti ruskému páru Ivonin – Sidorenko.

