Pred Majstrovstvami Európy mládeže
Naše družstvá sa v sobotu vydajú na cestu do rumunskéhu Cluju, kde ich čaká vrchol sezóny - ME
mládeže. Výpravu tvorí spolu 17 hráčov a hráčok, z toho až 7 nováčikov. Krátko si priblížme z hodnotenia
trénerov, čo našich čaká.
Juniorky
Hráčky
Tatiana Kukuľková – ER 18
Natália Grigelová – ER 29
Nikoleta Púchovanová – ER 30
Ema Labošová – ER 31
Dáša Šinkarová – ER 83
Trénerka Valentína Popová :
“Pre juniorky to bola náročná sezóna, zúčastnili sa nielen juniorských, ale aj seniorských podujatí. Verím
že nabrali skúsenosti a pomôze im to na MEJ. Najviac by som vyzdvihla výkony T.Kukulkovej. Dobre
zahrala na ME 21 v Minsku. V 16-ke prehrala s víťazkou Tajlakovou. Vybojovala postup na OH mládeže.
Dobre hrala aj na MS družstiev vo Švédsku. S výsledkami Táni som spokojná. Viac som cakala od Niky
Púchovanovej a Emy Labošovej. Postup zo skupiny na ME21 bol reálny. S hrou a výsledkami dievčat na
Slovak Open v Senci som spokojná, keď prehrali iba s aziatkami.
Cieľom pre MEJ je vybojovať medalu. Bude to ťažké, ale dievčatám verím.”

Program družstva
Slovensko – Srbsko
nedeľa 15.7. od 11.10 hod.
Slovensko – Turecko
nedeľa
17:30
Chorvátsko – Slovensko pondelok 16.7.
9:00

Kadetky
Hráčky
Illášová Adriana
Lacenová Renáta
Vinczeová Laura
Činčurová Ema

ER 41
ER 44
ER 202
ER 226

Tréner František Solár :
“Na základe dlhodobého pozorovania hráčok a kontrolného turnaja v úvode sezóny do širšieho
reprezentačného kádra kadetiek sa dostali hráčky: R. Lacenová, A. Illášová, D. Chorvátová, E. Činčurová,

L. Vinczeová, E. Štullerová, S. Bilkovičová a D. Wiltschková. V druhej polovici sezóny zranenú Chorvátovú
nahradila A. Kováčová. Vzhľadom na nedostatočnú konkurenciu dievčat ročníkov narodenia 2003 a 2004
dostali príležitosť reprezentovať hlavne mladšie ročníky. V priebehu sezóny sa reprezentačný tím
postupne zužoval na šesť a následne na štyri hráčky. Hlavná časť prípravy počas sezóny bola v
materských kluboch. Reprezentačné sústredenia boli v mesačných intervaloch. Hráčky užšieho
reprezentačného výberu sa zúčastnili viacerých turnajov okruhu ITTF Junior Cadet Circuit. Najlepšie
výsledky na medzinárodnej úrovni dosahovali hráčky Illášová a Lacenová. Za najlepšie výsledky môžeme
považovať štvrťfinálovú účasť kadetiek v súťaži družstiev na turnaji v Taliansku a postup v singloch do 32ky A. Illášovej a R. Lacenovej na turnajoch v Slovinsku, Maďarsku, Česku a Taliansku a E. Štullerovej na
turnaji Slovak Cadet Open. Za zmienku stojí aj to, že na začiatku tejto sezóny sa vo svetovom rebríčku
nenachádzala ani jedna kadetka. V súčasnosti máme v prvej stovke ITTF rebríčka R. Lacenovú a A.
Illášovú. Práve tieto dve dievčatá budú tvoriť základ družstva pre tohtoročné majstrovstvá Európy.
Na základe nominačných kritérií, boli MEJ 2018 nominované dve najlepšie staršie žiačky a dve najlepšie
mladšie žiačky. Tento omladený, medzinárodne menej skúsený ale o to bojovnejší tím ide na MEJ 2018 s
cieľom udržať sa v 16-ke najlepších tímov Európy. Verím, že dievčatá všetkých príjemne prekvapia.”
Program družstva :
Srbsko – Slovensko
nedeľa 15.7.
Bielorusko – Slovensko nedeľa
Francúzsko – Slovensko pondelok

od 9:00
15:30
9:00

Juniori
Jakub Zelinka ER 16
Štefan Peko
ER 23
Daniel Oráč
ER 61
Samuel Cyprich ER 212
Tréner Roman Grigel :
“Chlapci počas tejto sezóny absolvovali všetky plánované akcie, štartovali v slovenskej extralige a
superlige. Počas roka prvá trojica nominovaných podávala vyrovnáné výkony a potvrdzovali oprávnenosť
ich nominácie. Štvrtý hráč je nominovaný aj s ohladom na perspektívu budúceho roku. Na MEJ ideme s
cielom umiestnenia v prvej desiatke.”
Program družstva :
Rumunsko – Slovensko nedeľa 15.7. od 9:00
Slovensko – Turecko
nedeľa
15:30
Poľsko- Slovensko
pondelok 16.7. 13:20

Kadeti
Adam Klajber
Filip Delinčák
Kamil Pach
Jakub Goldír

ER 13
ER 22
ER 145
ER 148

Tréner Saša Dragaš :
“Počas celej sezóny sa kadetské mužstvo na medzinárodných turnajoch opieralo o hráčov: Adam Klajber,
Filip Delinčák, Félix Ivančo a občas aj Kamil Pach. S naším mladším a perspektívnym hráčom Goldírom
som sa zúčastnil na 3 sústredeniach ETTU, čo hodnotím ako veľmi prospešné pre hráča aj, podotýkam
obzvlášť, pre trénera. Klajber a Delinčák boli dvojica, ktorí takmer pravidelne prechádzali skupinami,
vyhrávali ich a následne aj ďalej úspešne pokračovali aj cez ďalšie kolá do 32, 16 a aj 8 a to na naozaj
silných turnajoch. Účasť a kvalita obsadenosti turnajov sa zvýšila a chodia z celého sveta, naši sa však
dokázali presadzovať. Obaja spomínaní hráči viackrát porazili viacerých hráčov z top 5 v Európe, napr. 2.,
4. a 5. nasadeného hráča na rebríčku Európy. Viackrát nám chýbala len jedna loptička do vytúženej
medaily či v štvorhre alebo družstvách.
V družstvách chlapci už dokázali naprílad poraziť aj Chorvátsko, ktoré bude vysoko postavené mužstvo
na MEJ. Na poslednom turnaji v Španielsku sme mali 2 mečbaly, ktoré by nám doniesli medailu. Nevyužili
sme, prehrali sme na koniec celý zápas so Španielmi, ktorí nakoniec vyhrali celý silno obsadený turnaj.
Pre MEJ je náš cieľ je postúpiť mnimálne do štvrťfinále. Pri dobrom lose a ak naši hráči odohrajú svoje
maximum, ktoré je vysoko, môže prísť aj postup medzi najlepšie štyri družstvá.”
Program dužstva :
Slovensko – Švajčiarsko nedeľa 15.7. od 9.00 hod.
Belgicko – Slovensko nedeľa
19:30
Slovensko – Švédsko pondelok 16.7.
11:10

