Novinky SSTZ č. 3/2018
S odstupom času sa hlásime so stolnotenisovými novinkami. Ako bolo povedané na konferencii SSTZ –
chceme v nich pokračovať, len v prvom polroku bolo priveľa iných priorít. Okrem mnohých iných aktivít
aj zmeny v časopise Stolný tenis. So zvýšenou frekvenciou časopisu a vzhľadom na skrátený termín
vydania druhého čísla boli uzávierky v šibeničných termínoch a všetci robili v úžasnom tempe, aby sme
inovovaný časopis pripravili načas. Dúfame, že sa toto úsilie vyplatilo. Už teraz sme začali prípravu
ďalšieho čísla a na jeseň chceme spustiť anketu na získanie spätnej väzby k časopisu a Vašich ďalších
očakávaní od jeho obsahu. Takže až teraz Novinky č. 3 a sumarizácia niektorých najdôležitejších udalostí
druhého štvrťroka.
Keď už sme pri konferencii, riadna Konferencia SSTZ sa konala 15.júna v Bratislave. Konferencia sa podľa
stanov SSTZ koná každý rok, tento rok nebola volebná. Hlavným programom bola v zmysle stanov správa
o činnosti zväzu, rozpočet a hospodárenie. Okrem toho však boli schválené niektoré ďalšie dôležité
zmeny. Tá asi najdôležitejšie sa dotýka mládežníckych súťaží – vekové kategórie boli dané do súladu
s medzinárodnými pravidlami. S okamžitou platnosťou boli zmenené kategórie tak, že do vyššej vekovej
kategórie sa prechádza až k 31.12. každého roka. To znamená, že v jesennej časti nového ročníka budú
môcť hráči absolvovať turnaje Slovenského pohára mládeže (aj regionálne bodovacie turnaje) ešte
stále v rovnakých kategóriách ako v prvom polroku tohto roka. Do starších kategórii sa bude
prechádzať až na konci kalendárneho roka. Keďže rozpis extraligy dorastu bol schválený už pred
konferenciou a nie je možné ho zmeniť, táto bude odohraná podľa doterajších predpisov a upravená od
ďalšej sezóny.
Od ďalšej sezóny (2019/20) bol tiež upravený hrací systém 1. ligy mužov – vypäšťajú sa zápasy baráže
o záchranu v súťaži.
Na konferencii bolo oznámené zaradenie do Siene sláv slovenského stolného tenisu pána Joe
Veselského, bývalého popredného stolného tenistu v pred- a povojnovom období, presedu Slovenského
stolnotenisového zväzu v roku 1948, ktorý sa po emigrácii stal predsedom Írskeho stolnotenisového
zväzu a významným medzinárodným funkcionárom. Joe Veselsky bol jedným zo zakladateľov svetového
Swaythling Club International a neskôr jeho predsedom a čestným predsedom. Joe Veselsky žije v Írsku,
má 99 rokov.
Vyznamenanie za čestných členov SSTZ bolo odsúhlasené významným stolným tenistom, trénerom,
funkcionárom pani Elene Thomasovej, Marte Brúderovej a pánom Vladimírovi Mihočkovi a Jánovi
Vaniakovi.
Čestné uznanie bolo udelené vedúcim majstrovských družstiev mužov a žien pánom Petrovi Šandalovi
a Petrovi Hlošekovi.
Viac o konferencii SSTZ nájdete v zápise z konferencie a správe o činnosti zväzu.

Z posledných zasadnutí výkonného výboru boli najvýznamnejšími udalosťami zriadenie regionálnych
centier mládeže, príprava projektu Stolný tenis do škôl a príprava workshopu s popredným svetových
trénerom Mariom Amizičom :

-

-

-

Regionálne centrá mládeže budú poskytovať možnosť kvalitného centralizovaného tréningu pre
mládež každého regiónu počas každého pracovného dňa v týždni a v dvoch fázach. Sú otvorené
pre všetkých mladých hráčov z regiónu (s možnosťou zúčastniť sa tréningu aj v centre v inom
regióne), po nahlásení sa trénerovi RC a koordinácii termínov môžu možnosť účasti využiť nielen
hráči, ale aj ich tréneri; viac podrobností k jednotlivým centrám tu,
Projekt Stolný tenis do škôl bude slúžiť ako podpora klubom na aktívny nábor detí v najnižších
ročníkoch základných škôl (prípadne aj s účasťou materských škôl); bola schválená základná
štruktúra projektu, v súčasnosti sa pripravuje jeho detailná realizácia, ktorá by mala byť
spustená od jesene 2018
Dňa 8. septembra sa uskutoční workshop so špičkovým svetovým trénerom Mariom Amizičom,
ktorý bol pri rozvoji mnohých špičkových svetových hráčov, postavil základy výborných generácií
v Nemecku, Japonsku, Rusku. Workshop bude otvorený pre všetkých trénerov (prioritne)
a záujemcov. Viac informácií bude nasledovať, budú zverejnené na stránke SSTZ.

V športovej oblasti sa za obdobie od prvých noviniek udialo veľmi veľa, o všetkom sme priebežne
informovali, vrátane niektorých kvalitných vystúpení našich (štvrťfinále Sama Kalužného a osemfinále
Táni Kukuľkovej na ME do 21 rokov, postup Táni Kukuľkovej na OH mládeže, Ľubo Pištej druhý a Wang
Yang tretí na Slovenia Open ITTF Challenge, vystúpenia našich družstiev mužov a žien na MS družstiev,
úspešné ťaženie Hontianskych Trstian/Dudiniec v pohári ETTU a družstiev Vydrian a SR U21
v medzinárodnej Superlige, úspešné vystúpenia Barbory Balážovej vo štvorhrách na World Tour, titul
majstra sveta Karola Korbela a ďalšie úspešné výsledky na MS veteránov). Z pohľadu reprezentácie sa
pozrime na niektoré ďalšie výkony, ktoré boli menej medializované :
-

Ľubo Pištej a Barbora Balážová sa zúčastnili World Tour China Open a Japan Open v rámci prvej
časti „ázijského turné“. Ázijské turnaje sme už dlhšie neobsadzovali vzhľadom na vysoké náklady
v kombinácii s najvyššou konurenciou (napr. China Open bol asi najsilnejšie obsadený turnaj
v tejto sezóne). Vzhľadom na blížiace sa Olympijské hry a cieľ Ľuba aj Barbory kvalifikovať sa na
ne, boli tentokrát zaradené do programu. Ľubo útočí vo svetovom rebríčku na prvú 50-ku
a Barbora sa postupne posúva k svojim predchádzajúcim pozíciam pred zranením. Tieto by
dávali obom veľkú šancu k postupu na Olympijské hry a tiež posúvali slovenské družstvá vyššie
vo svetových rebríčkoch, čo má vplyv na možný postup družstiev na Európske hry, ale aj
rozdeľovanie financií ministerstvom školstva. Taktiež od China Open boli zaradené na program
World Tour zmiešané štvorhry, ktoré budú taktiež možnosťou postupu na OH. Cieľom Ľuba
a Bašky je tiež postup ako pár v zmiešanej štvorhre. Vzhľadom k tomu, že spolu nehrali na
posledných ME a MS, začínajú zbierať postupne body, po týchto dvoch turnajoch sa už dostali na
43.miesto rebríčka. Na najbližšom Korea Open a Australian Open majú možnosť ďalšieho posunu
vyššie. Na oboch predchádzajúcich turnajoch v silnej ázijskej konkurencii predviedli kvalitnú hru
aj nádejné výsledky. Aj keď výrazný úspech im zatiaľ ušiel, keď v Japonsku v osemfinále sa im
nepodarilo dotiahnuť výborne rozohratý zápas s nasadeným kórejským párom a prehrali 3:2.
Celková bilancia vo štvorhrách na týchto turnajoch bola 4-krát umiestnenie v najlepšej 16-ke
a jedno umiestnenie páru Balážová-Matelová vo štvrťfinále. Toto tiež stojí zvlášť za pozornosť,
kedy dievčatá odohrali absolútne vyrovnaný zápas s neskoršími víťazkami z Číny, kedy v piatom
sete viedli 4-1 a dostávali súperky do úzkych. Neskôr ešte bol stav 7-7, nakoniec však vyhrali

-

Číňanky. Barbora s Hankou Matelovou však potvrdzujú príslušnosť k svetovej špičke vo štvorhre
a v novom rebríčku sú už na 11.mieste.
Pozrime sa aj na klubové výsledky našich reprezentontov hrajúcich mimo Slovenska (tých
v domácej súťaži máme možnosť sledovať priebežne), niektorým sa podarilo dosiahnuť
významné úspechy :
o pravdepodobne najväčší úspech sa podaril Wang Yangovi, ktorý zvíťazil so svojim tímom
Dekorglass Dzialdowo v pohári ETTU. Wang zahral skvele vo finále proti francúzskemu
Chartres, keď v dvoch stretnutiach finále uhral skôre 3-0 na zápasy (výhry nad Gerellom
a dvakrát Gardosom)
o v národných súťažiach sa Eve Ódorovej v drese Poitiers TTACC podarilo získať už svoj
tretí titul majsterky Francúzska. Individuálne skóre tu
o vo francúzskej lige nás reprezentovala aj Barbora Balážová, ktorá s tímom obsadila
taktiež konečné 3.miesto. Jej bilancia tu
o Ľubo Pištej aj Wang Yang nakoniec skončili tretí vo svojich ligách -> Ľubo v rakúskej
v drese SPG Linz, kde bol súčasne druhým najlepším hráčom ligy podľa úspešnosti. Wang
v poľskej superlige, jeho bilancia tu
o vo Francúzsku taktiež v najvyššej súťaži Bai He, ktorému sa však sezóna nie celkom
vydarila a družstvo vypadlo do druhej najvyššej súťaže Pro B. Jeho bilanca tu
o v rakúskej lige pôsobila aj Lucia Truksová v drese druhého družstva Linz AG Froschberg,
jej bilancia tu
o v poľskej druhej najvyššej súťaži pôsobila Eva Jurková so skvelou bilanciou v drese
Krosna, ktoré nakoniec skončilo na 2.mieste
o Sašo Valúch v drese TTC Bad Homburg obsadil 2.miesto v 2. nemeckej lige, jeho
zápasová bilancia tu
o v českej lige sa predstavili Tibor Špánik v drese Havířova a Samo Kalužný za Elizza Praha,
do play-off sa podarilo postúpiť iba tomu prvému, detaily tu
o v drese Havířova hrala extraligu žien aj Natália Grigelová, jej bilancia tu;
s dorasteneckým družstvom sa stala aj majsterkou ČR
o a na záver ešte individuálne bilancie našich v play-off o titul v superlige

A ešte úplne na záver – na MS veteránov sa hráči Slovenska nestratili. Najväčší úspech sa podaril
Karolovi Korbelovi, ktorý sa stal majstrom sveta vo štvorhre spolu s Lingom z Malajzie !!! Ďalšie dve
medaily získal Thomas Keinath, ktorý bol druhý vo štvorhre (s Čechom Gráfom) a tretí v dvojhre. Nataša
Demírová sa v dvojhre prebojovala do štvrťfinále a Marta Daubnerová a Tibor Láni do osemfinále.
Všetkým gratulujeme k výbornej reprezentácii.

V júli budeme napäto sledovať vystúpenia našich mladých reprezentantov na Majstrovstvách Európy
mládeže a tiež pokračovanie ázijského turné Ľuba Pišteja a Barbory Balážovej na Korea Open a následne
presun na Australian Open. Držíme všetkým palce !!!

