VYDARENÝ VSTUP OBOCH SLOVENSKÝCH TÍMOV
NA ME, MUŽI I ŽENY V HRE O ŠTVRŤFINÁLE
Stolnotenisové majstrovstvá Európy družstiev v rumunskom Kluži sa pre slovenské
reprezentačné tímy začali úspešne. Oba výbery vyhrali svoje úvodné zápasy v trojčlenných
základných skupinách a v nasledujúcich vystúpeniach budú bojovať o postup do štvrťfinále.
Medzi osmičku najlepších totiž idú len víťazi skupín.
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Ako prví sa predstavili muži SR, ktorých v C-skupine čakali Srbi. Zverenci trénera
Jaromíra Truksu naplnili papierové predpoklady a zvíťazili 3:1, keď sa o body postarali dvaja
najskúsenejší z tímu. Najskôr Ľubomír Pištej zvládol päťsetový dramatický duel so Zsoltom
Petőom, keď rozhodujúce dejstvo vyhral 13:11. Následne Wang Yang zdolal Dimitrijeho
Levajaca 3:0 a po prehre mladíka Jakuba Zelinku s Markom Jevtovičom (1:3) nedovolil čínsky
rodák v slovenskom drese uhrať set ani Petőovi (3:0).

"Hoci sme sa nepasovali do role veľkého favorita, naše víťazstvo sme očakávali. Srbi
boli aj na olympijských hrách a aj keď majú zdanlivo slabší tím, sú nebezpeční, keď podajú
výkony nad svoje možnosti. Našou výhodou bola dvojica skúsených hráčov. Som rád, že
Wang predviedol svoje najlepšie výkony, odkedy sa po OH v Tokiu vrátil z Číny. Pred ME sa
v septembri predstavil na Europe Top 16 Cupe v Solúne, turnaji WTT v Dauhe, ale pre nás
je najdôležitejší práve tento kontinentálny šampionát a on k tomu aj tak pristúpil. Priebeh
zápasov mal pod kontrolou a teraz dokázal sety už aj dotiahnuť do úspešného konca. Dôležitý
bod získal Ľubo Pištej v úžasnom prvom zápase, ktorý sa vyvíjal ako na hojdačke, mal
extrémne koncovky, skvelé výmeny, taktické ťahy i odvrátené mečbaly. Jakub Zelinka síce
prehral, ale urobil mi radosť tým, čo predviedol. Nastúpil proti skúsenejšiemu hráčovi.
Jevtovič má veľa odohrané, ťaží z nepríjemného podania, na ktorom má založenú svoju hru.
Mne sa páčilo, ako išiel Zelinkov výkon hore. Aj vo štvrtom sete mal šance. Keby sa išlo do
piateho, tak v ňom by som mu veril. Mal som dobrý pocit z jeho výkonu, dobre to zvládol,"
pochválil svojich zverencov Truksa.

Tí využijú stredajšie voľno predovšetkým na tréning. "Ja sa určite pôjdem pozrieť aj
na súboj Srbov s Angličanmi, na ktorých sa chceme čo najlepšie pripraviť. Nie sme v pozícii
favorita, ale vieme pomerne dobre na nich zahrať. Urobíme maximum pre postup do
štvrťfinále. Ak by sa to podarilo, bol by to historický úspech pre slovenský stolný tenis v
tímovej súťaži na ME," dodal Truksa. Zápas Slovensko - Anglicko je na programe vo štvrtok
od 13.00 h.

Slovenky sa vo včerajšom večernom stretnutí A-skupiny postarali o prekvapenie
triumfom nad Španielkami 3:1. Aj ony mali svoju dvojbodovú líderku. Barbora Balážová sa s
prehľadom zhostila úlohy slovenskej jednotky. Keď Tatiana Kukuľková nestačila na Mariu
Siao (1:3), tak hladko zdolala Galiu Dvorakovú 3:0. Následne potešila mladá Ema Labošová
výhrou nad Sofiou-Süan Čang 3:0 a potom Balážová proti Siao už len dokonala víťazné
slovenské dielo (3:1).

"Pre mňa nie je naše víťazstvo prekvapením. Dievčatám som určite veril, hoci súperky boli
mierne favoritky. Vedel som však, že na Španielky máme. Bral som to tak, že ak podajú naše
hráčky kvalitné výkony, môžeme vyhrať. To sa aj stalo. Zahrali dobre a vyšlo to," spokojne
hodnotil vystúpenie reprezentačný kouč žien SR Peter Šereda a pokračoval: "Základ úspechu
boli dva body v podaní Barbory. Pridala sa aj Ema. Som rád, že potvrdila svoju dobrú
výkonnosť, ktorú ukázala aj nedávno v Katare, ako aj svoje zlepšenie. Hoci každý bod je
rovnaký, ten Labošovej dostal Španielky pod tlak a tým pádom sa lepšie hralo aj Balážovej
proti Číňanke, s ktorou naposledy prehrala. Cítila možnosť ukončiť stretnutie a aj to
dokázala, hoci tím súpera určite rátal s týmto bodom."
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Šeredove zverenky nastúpia dnes o 16.00 h proti nemeckým favoritkám. Ak by zaskočili
aj sedemnásobné európske šampiónky, znamenalo by to senzačný postup do štvrťfinále.
"Šanca je vždy. Nemky nemajú v Kluži vo svojom tíme Číňanky, a tak sú pre nás hrateľnejšie.
Áno, rebríčkovo sú inde ako my, ale je tu určitá nádej. Potrebujeme opäť kvalitné výkony od
Barbory a mladé sa musia pokúsiť prekvapiť. Nepôjdeme do duelu so sklonenou hlavou a
nedáme im to lacno. Pre Nemky to bude prvé vystúpenie na šampionáte, my sa pokúsime
využiť našu rozohranosť," dodal P. Šereda.
Utorkové výsledky:
MUŽI
C-skupina - 1. kolo:
Slovensko - Srbsko 3:1
Ľubomír Pištej - Zsolt Pető 3:2 (-8, 17, 9, -12, 11)
Wang Yang - Dimitrije Levajac 3:0 (9, 4, 6)
Jakub Zelinka - Marko Jevtovič 1:3 (-4, 10, -7, -7)
Wang Yang - Pető 3:0 (9, 2, 6)
ŽENY
A-skupina - 1. kolo:
Slovensko - Španielsko 3:1
Tatiana Kukuľková - Maria Siao 0:3 (-11, -8, -4)
Barbora Balážová - Galia Dvoraková 3:0 (5, 7, 2)
Ema Labošová - Sofia-Süan Čang 3:0 (7, 11, 8)
Balážová - Maria Siao 3:1 (10, -4, 6, 5)
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