
 
 

SLOVENSKO-BELGICKÁ SPOLUPRÁCA SLÁVILA 
ÚSPECH, DAROVCOVEJ DEBLOVÉ FINÁLE V SLOVINSKU 

 
 
Nielen v kategórii chlapcov do 15 rokov vďaka Samuelovi Arpášovi sa slovenský 
stolný tenis môže v roku 2022 pochváliť úspechom na medzinárodnej scéne. 
Uplynulý týždeň sa o prenikavý úspech postarala Nina Darovcová (STC ŠKST 
Bratislava), ktorá na turnaji série World Table Tennis Youth Star Contender Otočec v 
Slovinsku (29. 3. - 2. 4. 2022) prenikla vo štvorhre hráčok do 15 rokov po boku 
Belgičkanky Lilou Massartovej až do finále. V ňom už síce nestačili na nemeckú 
dvojicu Koharu Itigakiová - Josephina Neumannová a prehrali 1:3 na sety. Napriek 
tomu dosiahli nečakaný a pekný úspech. 
 

Foto: WTT, Nina Darovcová prenikla vo štvorhre hráčok do 15 rokov po boku Belgičkanky Lilou 
Massartovej až do finále. 

 
 
"Ich vystúpenie bolo príjemné prekvapenie. Vyšlo to dokonale, uhrali skvelý 
výsledok. Nechápali sme, aká je medzi nimi chémia. Bola radosť pozerať sa na 
ich vystúpenia," uviedol reprezentačný kouč kadetiek SR František Solár a k 
výkonom dvojice na turnaji poznamenal: "Všetky duely odohrali výborne. Najkrajší 
a zároveň najnáročnejší bol semifinálový súboj s Nemkami Kalaitzidouovou a 
Stefanskou. Bol to úžasný zápas s dlhými výmenami, vzájomným dopĺňaním sa  



 
oboch, krásnymi emóciami a víťazstvom 3:2. Vo finále sa už nepotiahli jedna 
druhú tak, ako to bolo počas celého ich postupového ťaženie až do 
rozhodujúceho duelu. Robili aj lacné chyby. Nemky neboli oveľa lepšie a celé 
finále bolo o jednej - dvoch loptách. Svoje možno zohralo aj to, že Massartová 
tesne predtým dohrala neúspešné semifinále dvojhry a nie je jednoduché hneď 
dostať z hlavy predchádzajúci duel. Kto by však pred turnajom povedal, že sa 
dostaneme až do finále. Asi nikto. Štvorhra nie je len o postavení v renkingu. 
Je to o tom, ako si hráči sadnú, vzájomnej súhre a dopĺňaní sa. Je to obrovský 
úspech aj pre Ninku, nepochybne doteraz najväčší." 
 
Darovcová si s Massartovou zahrali spolu prvýkrát, hoci sa už z minulosti poznali.  
"S otcom a zároveň trénerom Belgičanky sme ich dali dokopy už pred týmto 
turnajom. Na lanských majstrovstvách Európy vo Varaždíne hrali proti sebe. 
Mne sa tam to dievča pozdávalo. Lilou je skromná, ale zároveň emotívna a 
bojovná. Na oboch stranách rakety má ´sendvič´. Bolo to prvýkrát a zároveň by 
som bol rád, keby to nebolo naposledy, čo tvorili deblový pár," povedal Solár, 
ktorý si želá pokračovanie spolupráce. "Na ME sa preferujú páry z jednej krajiny. 
Na turnajoch WTT býva štvorhra iba na tých z kategórie Star, ktoré sú určené 
len pre najlepšiu tridsaťdvojku. Keďže teraz Nina figurujúca na 30. mieste 
svetového renkingu (bola už aj jedenásta, pozn.) nepostúpila zo skupiny, v 
ktorej mimochodom hrala aj proti Massartovej (0:3), tak zrejme ju predstihnú 
ďalšie hráčky a nebude môcť štartovať na podujatiach Star, kde už len 
samotná účasť je úspech. Bude musieť nazbierať body, aby opäť mala právo 
účasti na turnaji tejto najvyššej kategórie." 
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