PIŠTEJ S CARRAROU VÍŤAZOM EURÓPSKEHO POHÁRA
MUŽOV
Kým slovenských zástupcov TJ Geológ Rožňava (muži) a STC ŠKST Bratislava
(ženy) čaká v závere týždňa účinkovanie na európskej scéne, pre klub slovenského
reprezentanta Ľubomíra Pišteja sa už skončilo, a to najlepším možným spôsobom.
Talianske družstvo USD Apuania Carrara Tennistavolo sa stalo celkovým víťazom
Európskeho pohára mužov 2021/2022, v ktorého úvodnej fáze účinkoval aj slovenský
šampión SK Vydrany.
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"O našich ambíciách sa dopredu nehovorilo, keďže sme sami nevedeli, čo
čakať, hoci máme tím, ktorý mohol pomýšľať na najvyššie priečky. Aj my sme
sa do súťaže zapojili už od úvodnej skupinovej fáze. V nej sme zdolali aj
Salzburg či Ostravu a stali sa víťazmi svojej skupiny. V ďalšej skupine, ktorá
sa hrala v Portugalsku, sme si poradili so všetkými súpermi, ktorými boli El
Niňo Praha, môj bývalý klub SPG Linz či dánsky majster Roskilde Bordtennis
BTK v zostave s Michaelom Mazem, jednoznačne 3:0. Vo štvrťfinále sme

narazili na taliansku Messinu, s ktorou sme sa stretli v tejto sezóne už šesťkrát.
Vyhrali sme dvakrát 3:0. Nasledoval súboj s poľským KS Dartom Bogoria
Grodzisk Mazowiecki, čo považujem za predčasné finále. U nás nemohol za
súpera pre COVID-19 nastúpiť skúsený Grék Panagiotis Gionis a oni neuhrali u
nás ani set. Pri odvete som pre koronavírus nemohol hrať ja a zápas som
sledoval z domu. Bol som veľmi nervózny, že nemôžem tímu pomôcť, lebo
dovtedy som mal v súťaži skóre 12:0. V Poľsku sme prehrali 1:3, a tak prišlo na
tzv. zlatý zápas. Podľa tohto zaujímavého systému sa museli hrať ešte tri sety,
každý hráč po jednom sete, ktoré rozhodli o postupujúcom. Ideálne nám vyšiel
žreb a vyhrali sme 2:1," opísal cestu Carrary až do finále Pištej, ktorý sa pred
súbojmi o pohárovú trofej ocitol v nepríjemnej situácii. Tentoraz však platilo - zlý
začiatok, dobrý koniec.
"Na prvý domáci finálový zápas proti rakúskemu SolexConsult TTC Wiener
Neustadt som cestoval so zranením chrbta, dva týždne som netrénoval, navyše
pár dní pred stretnutím sa mi zlomila raketa. Odohral som to v bolestiach, bez
kondičky a s otcovou raketou. Bolo to trápenie a veľmi ma mrzelo, že som
nemohol pomôcť svojmu tímu. Prehrali sme 2:3. Odveta sa hrala už o týždeň
vo Wiener Neustadte v sobotu, no ešte v piatok ráno som mal stále veľké
bolesti chrbta a na tréningu som zo seba nevedel dostať ani 30 percent. V
sobotu som sa však zrazu cítil veľmi dobre a odohral som jeden z najlepších
zápasov sezóny. Vyhrali sme 3:1. Bola to naozaj obrovská radosť a úľava, lebo
si myslím, že vo finále sme boli veľkí favoriti, a tak by bola obrovská škoda to
nevyužiť. Zároveň musím vyzdvihnúť hráčov súpera, že podali výkony za
hranicou svojich možností, a preto aj oni mohli pomýšľať na celkový triumf,
čím dokázali, že sa do finále nedostali náhodou," priblížil finálový dvojzápas
prešovský rodák, ktorý bol počas svojej doterajšej kariéry v drese belgického
Charleroi aj víťazom Ligy majstrov.
V EP sa mohol pochváliť s výbornou bilanciou 13 víťazstiev - 2 prehry. "Som
patrične hrdý, že som sa stal najlepším hráčom súťaže. Na klubovej úrovni
radím tento úspech hneď za triumfy v Lige majstrov, aj keď teraz to bolo o
niečom inom, keďže v drese Carrary som bol hlavným pilierom tímu," dodal Ľ.
Pištej.

STC ŠKST BRATISLAVA A GEOLÓG ROŽŇAVA NA
TURNAJE EUROPE TROPHY
Bohatý stolnotenisový program ponúknu najbližšie - aj veľkonočné dni. Dvojica
slovenských zástupcov sa predstaví v novej európskej pohárovej súťaži s názvom
Europe Trophy. Čerstvý slovenský ženský šampión STC ŠKST Bratislava bude vo
svojej hale na Starej Vajnorskej hostiť turnaj B-skupiny regionálnej zóny EF, kde
privíta jedno rakúske družstvo a až tri z Talianska. Neúspešný mužský extraligový
semifinalista TJ Geológ Rožňava pocestuje do českého Havířova, kde bude v rámci
regionálnej zóny EF čeliť tímom z Bosny a Hercegoviny, Rakúska a dvom z Česka.
Víťazi postúpia na Grand Final.
Program slovenských zástupcov na turnajoch Europe Trophy 2021/2022:
MUŽI
Región EF (Havířov/ČR):
piatok 15. 4.: 11.00 h TJ Geológ Rožňava (SR) - STK Aladža (Bosna a Herceg.),
15.30 h TJ Geológ Rožňava (SR) - UTTC Raiffeisen Kennelbach (Rak.)
sobota 16. 4.: 14.00 h SKST Tesla Batteries Havířov (ČR) - TJ Geológ Rožňava
(SR), 19.00 h SK Přerov 1908 (ČR) - TJ Geológ Rožňava (SR)
ŽENY
Región EF - B-skupina (Bratislava/SR):
piatok 15. 4.: 11.00 h STC ŠKST Bratislava (SR) - SU Sparkasse Kufstein (Rak.),
20.00 h STC ŠKST Bratislava (SR) - AD Muravera TT "B" (Tal.)
sobota 16. 4.: 14.00 h STC ŠKST Bratislava (SR) - ASD Quattro Mori Cagliari "B"
(Tal.), 19.00 h STC ŠKST Bratislava (SR) - AD Muravera TT "A" (Tal.)

V NSTC VYVRCHOLÍ SUPERLIGA MUŽOV
Superliga žien pozná svoje víťazky od 5. apríla, keď si v Havířove vybojoval celkový
triumf český klub TT Moravský Krumlov. Súťaž mužov má play-off na programe hneď
po veľkonočných sviatkoch v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave. V
utorok 19. 4. sa od 17.00 h budú hrať súboje o postup do semifinále, v ktorých výber
SR do 23 rokov vyzve rovesníkov z Rakúska a Geológ Rožňava si zmeria sily s
Maďarskom "23". Streda 20. 4. ponúkne od 9.30 h semifinále, v ktorom už majú istú
účasť SK Vydrany a Česko "23". Finále sa bude hrať v rovnaký deň od 15.00 h.
Program play-off superligy mužov 2021/2022 v Bratislave (19. - 20. 4.)

1. kolo (o postup do semifinále):
utorok 19. 4.: 17.00 h Slovensko "23" - Rakúsko "23", Maďarsko "23" - Geológ
Rožňava (SR)
semifinále:
streda 20. 4.: 9.30 h SK Vydrany (SR) - postupujúci z dvojice Slovensko "23" /
Rakúsko "23", Česko "23" - postupujúci z dvojice Maďarsko "23" / Geológ Rožňava
(SR)
finále:
streda 20. 4.: 15.00 h víťazi semifinále

BOJE O MEDAILY V EXTRALIGE MUŽOV V ZÁVERE
APRÍLA
Uplynulú sobotu korunovali hráčky STC ŠKST Bratislava opäť za slovenské
šampiónky v súťaži ženských družstiev. Boje o medailové pozície v extralige mužov
prídu na rad v závere apríla. Prvé zápasy o titul medzi TJ STO Nižná a obhajcom SK
Vydrany, ako aj o bronz medzi TJ Gasto Galanta a TJ Geológ Rožňava, sa budú hrať
v utorok 26. 4. od 18.00 h. Odvety budú v piatok 29. 4. v rovnakom čase a prípade
stavu 1:1 na zápasy by sa v sobotu 30. 4. od 16.00 h museli hrať tretie stretnutia,
ktoré definitívne dajú odpoveď na rozdelenie cenných kovov v najvyššej domácej
súťaži mužských tímov.
Program bojov o medaily v extralige mužov 2021/2022:
utorok 26. 4. 2022 - prvé zápasy:
finále: TJ STO Nižná - SK Vydrany (18.00 h)
o 3. miesto: TJ Gasto Galanta - TJ Geológ Rožňava (18.00 h)
piatok 29. 4. - druhé zápasy:
finále: SK Vydrany - TJ STO Nižná (18.00 h)
o 3. miesto: TJ Geológ Rožňava - TJ Gasto Galanta (18.00 h)
sobota 30. 4. - prípadné tretie zápasy:
finále: SK Vydrany - TJ STO Nižná (16.00 h)
o 3. miesto: TJ Geológ Rožňava - TJ Gasto Galanta (16.00 h)
Ľuboš Bogdányi, 14.04.2022

