V SENCI SPOKOJNOSŤ S KVALITOU DIEVČENSKÉHO
TURNAJA WTT YOUTH CONTENDER, SLOVENKA
BACSOVÁ SEMIFINALISTKOU

V poradí už 24. ročník mládežníckeho stolnotenisového turnaja zaradeného do
svetového okruhu, ktorý bol známy pod názvom Slovak Junior Open, resp. Slovak Cadet Open
a patril do série ITTF Junior Circuit, sa opäť vrátil do Senca. Tentoraz už pod názvom WTT
Youth Contender, keďže prišlo k zásadnej zmene aj pri organizácii mládežníckych turnajov
svetovej série. Tú má pod taktovkou už World Table Tennis, nová sekcia Medzinárodnej
stolnotenisovej federácie (ITTF), ktorá má posunúť stolný tenis ďalej do modernej éry rôznymi
inováciami. Novinkou je rozšírenie počtu vekových kategórií. Hrá sa až v piatich: do 11, 13,
15, 17 a 19 rokov u chlapcov i dievčat. Vo všetkých je len súťaž vo dvojhre, ale mladší sa môžu
zapojiť do diania aj v starších kategóriách, takže súbežne môžu hrať akoby viac turnajov.
Športová hala Transpetrolu pri Slnečných jazerách - juh privíta v dňoch 1. - 7. novembra
približne 250 talentovaných hráčov a hráčok z 37 krajín všetkých kontinentov.
Prvé tri dni boli v seneckom dejisku
vyhradené turnaju dievčat. Z početného
slovenského zastúpenia sa v pestrej palete stolných
tenistiek nastupujúcej generácie najďalej dostala
Bianka Bacsová, keď v najmladšej kategórii bola
semifinalistkou. V dueli o postup do finále
podľahla Indke Dhaani Jainovej (0:3). Z ďalších
reprezentantiek SR boli v osemfinále Dominika
Wiltschková, Eliška Štullerová do 19 rokov, Ema
Činčurová do 17 rokov, Sára Habarová a Carolina
Chelsea Korf do 13 rokov. Zo skupín do
vyraďovacej časti prenikli aj Štullerová do 17
rokov a Nina Darovcová do 15 rokov.
Na paralelne hranom turnaji chlapcov v
maďarskom Szombathelyi sa zo Slovákov najďalej
prebojoval Pavol Kokavec, ktorý bol finalistom
kategórie do 13 rokov. V súboji o prvenstvo
podľahol Athervovi Guptovi z Indie 1:3 na sety (3, -7, 8, -8). Do 17 rokov postúpili Kristián Uherík
a Jakub Goldír zo základných skupín a vo
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vyraďovacej časti prešiel úvodným kolom už len Uherík, ktorého následne v boji o osemfinále
zastavil Carlos Fernández z Peru (1:3).

Štvrtok je vyhradený výmene účastníkov medzi oboma dejiska. Dievčatá sa zo Senca
presunú do Szombathelyu a chlapci naopak poputujú z Maďarska k Slnečným jazerám, kde
budú od piatka do nedele bojovať a vychutnávať si atmosféru známeho rekreačného strediska.
"Na doterajší priebeh máme pozitívne ohlasy. Tréneri si pochvaľujú, že z hľadiska počtu
účastníkov i hráčskej konkurencie hostíme úrovňou veľmi kvalitný turnaj," poznamenal
predseda Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Anton Hamran.
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