
 
SLOVENKY V SKUPINE S VICEMAJSTERKAMI SVETA 

 
Dva dni pred začiatkom 56. majstrovstiev sveta v stolnom tenise družstiev v čínskom 
Čcheng-tu vyžrebovali zloženie základných skupín. Svojich súperov spoznali v stredu 
aj oba slovenské reprezentačné tímy. Muži SR sa predstavia v 6. skupine spolu s 
tímami Brazílie, Portugalska a Dánska, ženy budú účinkovať v 2. skupine s úradujúcimi 
vicemajsterkami sveta z Japonska, Maďarkami, Poľkami a hráčkami Uzbekistanu. 
"Ťažko k tomu niečo povedať. Z pohľadu mužov nedopadol žreb pre nás nejako 
extra dobre. Možno s Dánmi by sa dalo niečo uhrať, keďže sú tu bez Grotha, ale 
my sme zase bez Pišteja. Čo sa týka žien, tak okrem Japonska sú to hrateľní 
protivníci, ale tiež to bude náročné z hľadiska postupu," poznamenal k 
vyžrebovaniu reprezentačný tréner Jaromír Truksa, ktorý bude mať v Čcheng-tu na 
starosti oba slovenské výbery. Slováci by mali svoje účinkovanie začať stretnutím s 
Portugalčanmi a Slovenky budú čeliť japonským spolufavoritkám MS. 
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Na svetovom šampionáte štartuje dovedna 32 mužských a 28 ženských družstiev. V 
súťaži mužov je sedem skupín - štyri päťčlenné a tri štvorčlenné, z ktorých postúpia 
do osemfinále prví dvaja a dvaja najlepší z tretích miest podľa svetového rebríčka. V 
súťaži žien je šesť skupín - štyri päťčlenné a dve štvorčlenné, pričom do vyraďovacej 



časti sa kvalifikujú dvaja najlepší z každej a štyri z tretích priečok. Viacerí z účastníkov 
označili postupový kľúč za neférový. 
 
Slováci v poriadku dorazili do Číny a od utorka si na tréningoch zvykajú na prostredie 
veľkej haly High Technology Zone Sports Center. "Zatiaľ z hľadiska organizácie 
všetko klape. Ubytovanie, jedlo sú na výbornej úrovni, hala je pekná a 
organizátori sú ústretoví. Problémy nám zatiaľ robí len spojenie s okolitým 
svetom, ale vraj by sa to malo vyriešiť," referoval z Číny Truksa. 
 
V Bratislave, 29.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


