
Koronavírus zasiahol aj stolný tenis! 

 

     V dňoch 22. – 23. februára 2020 sa konal v Budapešti mimoriadny kongres Európskej 

stolnotenisovej únie (ETTU). Zvyčajne sa delegáti z 58 európskych krajín každoročne stretajú 

v I. polroku v dejisku stolnotenisových MS a v II. polroku v priebehu ME, kedy je na 

programe vždy riadny kongres ETTU. Rozhodnutie zmeniť zaužívaný zvyk ovplyvnili príliš 

vysoké náklady zväzov na cestu do Južnej Kórei, ale najmä hrozba koronavírusu, ktorý sa 

začal z Číny rýchlo rozširovať  do susedných krajín a aj do dejiska tohtoročných MS 

v Busane. Epidemiologická situácia natoľko eskalovala, že v Budapešti prítomný prezident 

ITTF Thomas Weikert oznámil Európanom, že tohtoročné MS družstiev v Južnej Kórei sa 

určite neuskutočnia v plánovanom termíne (22. – 29.3.).  Do konca februára vedenie ITTF 

rozhodne, či posunú ich termín  na jún (21. – 28.6.2020), alebo MS presunú do inej krajiny, 

prípadne – vzhľadom na nabitý kalendár – zrušia! Všetky riešenia sú zlé, narúšajú plány 

hráčov pred OH v Tokiu. Poškodia aj väčšinu zväzov, ktoré už majú napevno zakúpené pre 

svoje výpravy letenky do Busanu a nemôžu ich bez straty stornovať. Výnimkou sú len tie, 

ktoré si letenky – pre prípad takejto nepredvídateľnej situácie - poistili (napr. aj SSTZ). 

     Delegáti dobre pripraveného kongresu ETTU tvrdo kritizovali ITTF, ktorá v poslednom 

období uprednostňuje marketing a komercionalizáciu pred športovými hodnotami. V rámci 

snahy o rovnaký prístup ku všetkým kontinentálnym stolnotenisovým federáciám poškodzuje 

najmä Európu, ale aj Áziu. Zvýhodňuje súťaže jednotlivcov na úkor súťaže družstiev. Za 

väčšinu kontinentálnych súťaží sa body už nerátajú do svetového rebríčka. Veľa kritických 

hlasov odznelo aj k novému spôsobu tvorby svetových rebríčkov. Ten núti hráčov celý rok 

cestovať na množstvo turnajov a tak im nezostáva dosť času na serióznu prípravu. Národné 

zväzy sa postupne premieňajú na „cestovné kancelárie“ zabezpečujúce štarty dospelých, ale aj 

mládeže po celom svete a na túto činnosť míňajú veľkú časť svojich rozpočtov. Zdá sa, že 

kongres ITTF, kde asi dôjde k otvorenému stretu názorov jeho všetkých 226 členov, bude 

rušný ako nikdy doteraz... 

     ETTU, ktorá má počas septembrových ME vo Varšave na riadnom kongrese (16.9.2020) 

naplánované aj voľby, chystá na novú sezónu niekoľko zmien. Súťaže klubov budú mať tri 

úrovne – podľa rebríčkového postavenia hráčov z prihlásených tímov – Liga majstrov, 

Európsky pohár a Európska trofej (bude sa hrať v 8 regiónoch). Pripravené je aj nové 

bodovanie výsledkov: za víťazstvo 3:0, resp. 3:1 budú 3 body a výhru 3:2 – 2 body, za prehru 

2:3  jeden bod a za prehru 0:3, resp. 1:3 družstvo nezíska ani bod. Stolnotenisové ME 2022 

budú súčasťou multi športového podujatia pozostávajúceho zo 7 športov. To sa uskutoční 10. 

– 21.8.2022 v Mníchove a malo by všetkým zainteresovaným federáciám priniesť väčší zisk, 

lepšiu propagáciu a vyšší záujem divákov. Zaujímavosťou je, že plánovaný stratový rozpočet 

ETTU na rok 2019 bude nakoniec plusový a že nemecké mesto Düsseldorf sa bude na 

kongrese ITTF uchádzať spolu s juhoafrickým Durbanom o organizáciu MS 2023.  

Na záver kongresu ETTU v Budapešti odovzdal predseda SSTZ Zdenko Kríž Pamätnú 

medailu k 95. výročiu organizovaného stolného tenisu na území Slovenska prezidentovi 

ETTU Ronaldovi Kramerovi a generálnemu sekretárovi ETTU Richardovi Scruttonovi. 
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