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Už tento víkend sa v Berlíne uskutoční turnaj 

TOP10, prvý po dlhej pauze, ktorá zastavila 

nielen športový život. Až štyria reprezentanti 

zo Slovenska sa prebojovali svojimi výkonmi 

na tento prestížny turnaj. Juniorskú 

chlapčenskú kategóriu zastupujú dvaja 

reprezentanti a to Filip Delinčák a Adam 

Klajber, kadetskú chlapčenskú kategóriu 

reprezentuje Jakub Goldír a dievčenskú 

Dominika Wiltschková.  

Ako vidia svoje šance naši reprezentanti 

štartujúci v Berlíne? 

 

Dominika Wiltschková (MSK Gumotex 

Břeclav, pripravujúca sa v STC SKST Bratislava) :  

„ Budem sa snažiť hrať to, čo mám natrénované, keďže sme sa sem dosť pripravovali. Mojím 

cieľom je byť spokojná so svojimi výkonmi. Všetci sú tu veľmi dobrí a môže sa to premiešať. 

Dúfam, že to dopadne dobre a výsledok bude lepší ako moje nasadenie na turnaji. S trénermi 

sme si súperky prechádzali a analyzovali ich hru. Taktika je teda viac menej jasná. Myslím, že 

prvé lopty aj údery vo výmene som dosť zlepšila prípravou na TOP 10.” 

 

Adam Klajber (Geológ Rožňava, pripravujúci sa v NSTCM Nitra, NSTC Bratislava) :  

„ Na TOP 10 som sa dostal ako druhý náhradník a som za to veľmi vďačný. Sú tu najkvalitnejší 

hráči z celej Európy. Moje ciele sú vyhrať čo najviac zápasov a zabojovať o čo najlepšie 

umiestnenie. Moja dobrá psychika mi dúfam pomôže aj pri náročných momentoch.” 

 

Jakub Goldír (MSK Čadca, pripravujúci sa v NSTCM Nitra) : 

„ Na tomto turnaji by som chcel podať dobrý výkon a otestovať si svoje schopnosti po dlhej 

pauze bez medzinárodných turnajov. Chcem si vybojovať miesto v prvej šestke. Budem sa 

snažiť využiť moje silné stránky, ktorými sú blok a backhand.” 

 

Filip Delinčák (TTC Ostrava, pripravujúci sa v tréningovom centre Prievidza) : 

„ Môj cieľ na TOP 10 je skončiť čo najlepšie. Porazil som už veľa hráčov, ktorí hrajú na tomto 

turnaji, ale je pravda, že som s nimi už aj prehral. Chcel by som na tomto turnaji ukázať čo 

viem a dostať sa čo najďalej.” 

Všetkým našim reprezentantom držíme palce a veríme, že sa im podarí vybojovať čo najlepší 

výsledok.                                                                                 
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