
 Vyhodnotenie Svetového dňa st. tenisu v Ľubochni 7.4.2019 

 Na základe výzvy Slovenského stolnotenisového zväzu sme sa uchádzali o podporu nášho projektu : „   

Stolný tenis pre mladých, ale aj starých  „ .  Na základe rozhodnutia hodnotiacej  komisie sme boli 

medzi vybranými uchádzačmi. Pôvodne sme mali našu akciu zrealizovať 6.4.2019, ale z dôvodu, že 

väčšina detí zo stolnotenisového krúžku hráva aj futbal  - väčšinou hrávajú majstráky v nedeľu, ale 

teraz to bolo v sobotu, tak sme akciu preložili na nedeľu 7.4. o 10:00. V určenom čase sa nás zišlo 18, 

tak sme akciu zahájili príhovorom predsedu Obecného športového klubu Ing. Petra Dávidika a potom 

už nasledoval   program podľa časového harmonogramu uvedenom   v našom projekte. Najprv 

predseda stolnotenisového oddielu Ing. Jaroslav Dráb zasvätil prítomných do histórie a základných 

pravidiel   stolného tenisu. Postupne prišli aj ďalší záujemci  o stolný tenis. Celkom sa v priebehu dňa 

v telocvični Základnej školy v Ľubochni vystriedalo 30 hráčov. Potom už nasledovala samotná hra, kde 

sme sa rozdelili do určitých výkonnostných skupín. 1.skupinu tvorili ráči 5.ligy – Peter Klinec, Martin 

Kameniar a Dušan Korman. V 2. Skupine boli talentovaní hráči zo žiackej ligy a 8.ligy, pričom hráči 

z 5.ligy boli sparing partnérmi talentovaným chlapcom a zdokonaľovali ich v hre. 3.skupinu tvorili 

staršinovia, tj  dôchodcovia, ktorí sa venovali 4.skupine hráčov, kde boli začiatočníci, resp. rekreační 

športovci.  Všetkých to tak chytilo,že voľná hra trvala takmer 2 hodiny. Program sme ukončili 

exibíciou hráčov 5.ligy, ktorí sa najprv predviedli  v najlepšej forme a postupne prešli do exibície, keď 

hrali ďaleko od stola a predvádzali ukážky  dôkladnej obrany a exibičného útoku. Skončili sme 

o 13:30. 

Pred začiatkom boli účastníkom rozdané trička s logom Svetového dňa stolného tenisu  ako aj  

buletíny ku Svetovému dňu st. tenisu ( časť bola odovzdaná riaditeľovi Základnej školy. Pri 

záverečnom vyhodnotení boli najlepším hráčom odovzdane  brožurky : Stolný tenis do ( väčšieho ) 

vrecka.  

V Ľubochni 23.4. Ing. Jaroslav Dráb – koordinátor projektu.   







 


