
V KLUŽI OSEMFINÁLOVÁ ROZLÚČKA LABOŠOVEJ 
 
Ema Labošová si po necelom roku zopakovala, že zo slovenských reprezentantov sa 
najdlhšie udržala v hre na európskom stolnotenisovom šampionáte do 21 rokov. 
Tentoraz však bez medailovej radosti. Účinkovanie poslednej zástupkyne SR v 
súťažiach na 6. majstrovstvách Európy do 21 rokov v rumunskom meste Kluž (14. - 
18. 9. 2022) sa skončilo v sobotu popoludní, keď sa jej osemfinálový - s výnimkou 
tretieho setu vyrovnaný - súboj vo dvojhre s Annou Wegrzynovou z Poľska sa skončil 
prehrou 0:4 (-9, -9, -4, -9). 
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"Cítila som sa dobre, ale zároveň som vedela, že jej herný štýl mi nebude 
príjemný, keďže ona skôr udržiava loptičku na stole a je nevydržím hrať tak dlho. 
V koncovkách to skôr ako o psychike bolo o tom, že som si nevybrala správnu 
loptu, keď som sa rozhodla pritlačiť. Môžem povedať, že nie ona si vyhrala tento 
zápas, ale ja som si ho prehrala sama. Herne to nebolo z mojej strany zlé, ale 
skôr som sa niekedy netakticky rýchlo snažila ukončiť výmenu. Zaujímavé je, že 
minulý rok som na ME dosiahla lepšie výsledky, ale tento rok to bolo 
vydarenejšie vystúpenie z hernej stránky," uviedla 21-ročná Slovenka 
pochádzajúca z obce Valaliky, pre ktorú to boli posledné ME tejto vekovej kategórie. 



Aj reprezentačný tréner Jaromír Truksa potvrdil, že Labošovej hra v boji o štvrťfinále 
nebola zlá.  
"Potrebovala sa chytiť v úvode, aby si začala viac veriť. Vyhrať aspoň jeden z 
prvých dvoch setov. Škoda, že jej to nevyšlo, hoci prakticky viedla celý prvý set 
a v druhom otočila z 1:5 a 8:6. Oba prehrala tesne 9:11. Jej poľská súperka 
nebola nebezpečná v zmysle toho, že by mala nejaký silný úder, ale skôr 
extrémnou istotou. Ema čakala na svoje šance, ale jej úspešnosť bola v týchto 
okamihoch slabšia. Chcelo to získať viac bodov v týchto momentoch," 
poznamenal Truksa k výkonu svojej zverenky, ktorú v piatok delilo jedno víťazstvo od 
medailového zisku vo štvorhre. 
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V Bratislave, 19.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


