
AJ NA TURNAJI CHLAPCOV WTT YOUTH 

CONTENDER V SENCI SLOVENSKÉ ZASTÚPENIE V 

SEMIFINÁLE 

 

 

Aj druhá časť 24. ročníka medzinárodného mládežníckeho stolnotenisového turnaja v 

Senci priniesla Slovensku jedno semifinálové zastúpenie. Takisto ako u dievčat sa na WTT 

Youth Contender aj medzi chlapcami podarilo postúpiť slovenskému reprezentantovi medzi 

štvoricu najlepších singlistov v kategórii do 11 rokov. Najlepší výsledok zo Slovákov dosiahol 

pri Slnečných jazerách Marco Cisárik, ktorý bojoval v športovej hale Transpetrolu o účasť vo 

finále, ale neskoršiemu celkovému víťazovi Michelovi Abimu Naderovi z Libanonu podľahol 

1:3 na sety (8, -5, -3, -6). Cisárik nadviazal na 3. miesto rovesníčky Bianky Bacsovej z prvej 

polovice seneckého podujatia. 

 

 

Damián Flóro bol 

štvrťfinalistom do 13 rokov a v 

súťaži hráčov do 15 rokov sa 

dostal on i Matúš Király do 

tridsaťdvojky. Samuel Šutiak a 

Kristián Uherík sa po postupe zo 

základných skupín rozlúčili s 

vyraďovacou časťou kategórie do 

17 rokov v 1. kole. V najstaršej 

kategórii do 19 rokov si Kamil 

Pach a Adam Klajber zahrali v 2. 

kole, Filip Delinčák skončil v 1. 

kole. 

 

V súbežne hranom turnaji 

dievčat v maďarskom meste 

Szombathely sa v druhej polovici 

týždňa tri slovenské stolné 

tenistky prebojovali do 

osemfinále. Do 19 rokov to boli 

Eliška Štullerová a Dominika 

Wiltschková, v 1. kole ´pavúka´ 

prehrala Ema Činčurová, ktorá sa 

však medzi hráčkami do 17 rokov 

dostala o kolo ďalej. V 2. kole 

bola aj Nina Darovcová, ktorá 

navyše v súťaži dievčat do 15 

rokov postúpila medzi najlepšiu 

šestnástku. V zostávajúcich dvoch kategóriách (U11, U13) nemalo Slovensko zastúpenie vo 

vyraďovacej časti. 
 

Na fotografii: Marco Cisárik. Autor: SSTZ 

 



V Senci úspešne vyvrcholilo týždňové podujatie, ktoré bolo v minulosti známe pod 

názvom Slovak Junior Open, resp. Slovak Cadet Open a patrilo do svetovej série ITTF Junior 

Circuit. Počas šiestich hracích dní, prvé tri patrili dievčatám a zvyšné tri chlapcom, sa v piatich 

vekových kategóriách - do 11, 13, 15, 17 a 19 rokov - predstavili dve a pol stovky 

stolnotenisových nádejí z takmer štyroch desiatok krajín z celého sveta. Turnaj kvalitnej úrovne 

poctil svojou návštevou aj štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR Ivan Husár, ktorému sa dianie v hale plnej stolnotenisovej mlade pozdávalo: 

"Športovisko plné stolov, veľmi silná vizuálna reklama nového partnera SSTZ a množstvo 

mladých hráčov z 35 krajín celého sveta. Musím konštatovať, že naši mladí hráči sa nestratia. 

Veľká poklona práci Slovenského stolnotenisového zväzu." 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii: Ivan Husár – štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Anton 

Hamran – predseda SSTZ, Autor: SSTZ 

 

Práve počas podujatia svetovej série WTT Youth Contender v Senci sa udiala aj 

významná udalosť. Vedenie Slovenského stolnotenisového zväzu podpísalo novú partnerskú 

zmluvu s firmou JOOLA. 
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