
POPOVOVÁ ZLATÁ VO DVOJHRE I ŠTVORHRE, KUTIŠ 
VETERÁNSKYM VICEMAJSTROM EURÓPY 

 
 
Slovensko si na nedávnych majstrovstvách Európy veteránov v talianskom Rimini 
vybojovalo dovedna 7 medailí (3 - 1 - 3). Najúspešnejšou účastníčkou z početnej 
skupiny slovenských zástupcov bola Valentina Popovová, ktorá v kategórii nad 60 
rokov nenašla vo dvojhre ani štvorhre premožiteľku. 
 
"Na šampionát som jednoznačne išla s cieľom vyhrať. Predpokladala som, že to 
bude o niečo ľahšie. V lete však nehrám, netrénujem, takže to bolo náročnejšie, 
ale som rada, že som to zvládla. Najťažšie bolo pre mňa semifinále, kde som 
natrafila na nepríjemnú hráčku Corneliu Bienstadtovú z Nemecka," povedala 
Popovová, ktorá sa pri svojej štvrtej účasti na veteránskych ME získala tretíkrát zlato 
vo dvojhre. Svoj úspech zvýraznila v deblovej súťaži po boku Maďarky Gabrielly 
Iváskóovej, ktorú zdolala v boji o singlové zlato (3:1).  
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"Dokopy nás dala náhoda. Najskôr som nebola rozhodnutá, že budem hrať aj 
štvorhru. Keď som si povedala, že to skúsim, začala som si hľadať spoluhráčku. 
Na Slovensku už boli všetky obsadené. Potom mi organizátori dali ponuku hrať 
s Iváskóovou. Poznala som ju, hoci sme sa nevideli 40 rokov. Napokon to bola 
úspešná spolupráca. V semifinále sme zvládli aj náročné momenty, keď sme po 
vedení 2:0 na sety zrazu prehrávali v rozhodujúcom piatom 3:8, ale napokon sme 
to ešte otočili," dodala rodáčka z azerbajdžanského Sumgaitu, ktorá je aj vo štvorhre 
trojnásobnou kontinentálnou veteránskou šampiónkou. 
 

 
 
Foto: ETTU, A. Kutiš veteránsky vicemajster Európy 

 
 
Na rozdiel od Popovovej cestoval Anton Kutiš do talianska so skromnejšími cieľmi, ale 
napokon sa vrátil domov so svojou piatou medailou. "Tento rok som to poňal tak, že 
si to chcem v Rimini najmä užiť aj s dobrou partiou ľudí a nestresovať sa 
prípadným vyradením. Medailovými ambíciami som sa teda nezaoberal a išlo to 
samo. Hral som dobre a uvoľnene, zisk striebra bol príjemný bonus. Môj 
švajčiarsky súper Thierry Miller mi vo finále herne nevyhovoval (0:3)," 
poznamenal Kutiš, singlový vicemajster Európy v kategórii nad 55 rokov, pre ktorého 
to boli tretie veteránske ME a na žiadnych nechýbal vo finále dvojhry.  
 



"Na prvom mojom šampionáte som bol druhý vo dvojhre, prvý vo štvorhre, 
potom na druhom som bol singlovým šampiónom a bronzovým medailistom zo 
štvorhry a teraz mám striebro vo dvojhre. Žiaľ, vo štvorhre som nemohol hrať s 
Jožkom Kutišom, nastúpil som s jedným Talianom, ale veľa šancí sme nemali." 
 
Okrem Popovovej získal zlato aj Ľudovít Valárik vo štvorhre nad 75 rokov s Čechom 
Karlom Hrnčiříkom. Dvojnásobnou bronzovou medailistkou bola Marta Daubnerová, 
keď okrem dvojhry to až do semifinále dotiahla aj vo štvorhre nad 55 rokov spolu s 
Gabrielou Mišíkovou (Navarovou). Tesne unikol postup do finále Karolovi Korbelovi vo 
štvorhre nad 70 rokov s Nemcom Dieterom Jürgensom, keď v semifinálovom súboji 
prehrali rozhodujúce piate dejstvo 9:11. 
 

 
 
Foto: Z. Kríž, Okrem Popovovej získal zlato aj Ľudovít Valárik vo štvorhre nad 75 rokov s Čechom 
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Slovensko na ME zastupoval aj bývalý dlhoročný predseda Slovenského 
stolnotenisového zväzu (SSTZ) Zdenko Kríž, ktorý v Rimini fungoval ako predseda 
veteránskej komisie Európskej stolnotenisovej únie (ETTU). "Vzhľadom na počet 
veteránov patrí Slovensko medzi najúspešnejšie európske krajiny za 
Nemeckom. V Rimini sa predstavilo takmer 3000 účastníkov. V jednej veľkej hale 
bolo na 110 hracích stolov, ďalších 40 tréningových. Po odrieknutí Cardiffu mali 
Taliani necelý rok na prípravu ME, ale zorganizovali ich na dobrej úrovni," 
poznamenal Zdenko Kríž. 
 
 
 
V Bratislave, 06.07.2022, Ľuboš Bogdányi 
 


