
Máme tu vyhodnotenie 1.kola kvízu! 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili. Bolo vás 54 a správne na všetky otázky 

odpovedalo 31 z vás.  

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercov:  

1. miesto: ONDREJ, ktorý získava tréningové tričko s podpisom Barbory Balážovej, kalendár 

SSTZ a reklamné predmety SSTZ. 

2️. a 3. miesto: MARTIN a MARTIKA, ktorí získavajú kalendár a reklamné predmety SSTZ. 

Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom. 

 

OH 1988 Soul (Južná Kórea) 
 

(správne odpovede na kvízové otázky sú 

podčiarknuté) 

Hoci o účasti stolných tenistov na 

Olympijských hrách sa hovorilo už 

v tridsiatych rokoch minulého storočia, 

OH 1988 v juhoórejskom Soule boli 

prvými OH, na ktorých sa súťažilo 

v stolnom tenise. Súťažilo sa v štyroch 

kategóriach – dvojhra mužov, dvojhra 

žien, štvorhra mužov, štvorhra žien.  

 

V dvojhre mužov sa prvým olympijským víťazom v stolnom tenise stal domáci Yoo Nam-

Kyu (otázka č.1), po finálovej výhre nad svojim krajanom Kim Ki-Taek. Veľkým sklamaním 

skončili OH 1988 pre mužov Číny, ktorí sa nedostali do semifinále. Prvým európskym 

medailistom v dvojhre sa stal Švéd Erik Lindh, ktorý v zápase o 3. miesto porazil maďarského 

„veterána“ Tibora Klampára.    

V dvojhre žien reprezentantky Číny naplnili očakávania, keď brali všetky tri medaily (otázka 

č.2). Vo finále sa tešila prvá olympijsá víťazka Chen Jing po víťazstve nad Li Huifen. Bronz 

získala Jiao Zhimin, ktorá v zápase o 3. miesto porazila československú reprezentantku Marii 

Hrachovú. Tá postupom do semifinále a výsledným 4. miestom (otázka č.3) dosiahla životný 

výsledok na vrcholných svetových podujatiach v dvojhre, pričom Olympijské hry boli v tých 

rokoch jediným vrcholným turnajom v stolnom tenise, v ktorom po postupe do semifinále 

nebola istota medaily a miesto udelenia dvoch bronzových medailí sa hralo o 3. miesto. Na 

ceste do semifinále porazila štyri ázijské hráčky. Vo štvrťfinále vyhrala nad holanďankou 

Vriesekoopovou 3:0. V semifinále proti neskoršej víťazke, rovnako ako v zápase o 3. miesto 



prehrala zhodne 0:3.  Marie Hrachová je dodnes jedinou európskou hráčkou v semifinále 

dvojhry na Olympijských hrách.  

Československá reprezentácia mala na prvých stolnotenisových OH štyroch zástupcov – Marii 

Hrachovú, Renátu Kasalovú (otázka č.4), Alenu Šafářovú a Jindřicha Panského. V dvojhre sa 

podarilo zo skupiny postúpiť iba prvým dvom menovaným, pričom Renáta Kasalová prehrala 

v osemfinále s domácou hráčkou Hong Cha-Ok.   

Vo štvorhre mužov dominoval čínsky pár Chen Longcan - Wei Qingguang po finálovej výhre 

nad reprezentantmi Juhoslávie Ilija Lupulescu – Zoran Primorac. Tretí skončli domáci Yoo 

Nam-Kyu a Ahn Jae-Hyung.  

Vo štvorhre žien zvíťazili hráčky Južnej Kórey Hyun Jung-Hwa a Yang Yeong-Ja. Strieborné 

medaily získali Číňanky Chen Jing - Jiao Zhimin a bronzové premožiteľky československého 

páru Hrachová-Kasalová zo štvrťfinále Jasna Fazlič – Gordana Perkučin z Juhoslávie. Hrachová 

s Kasalovou po prehre vo štvrťfinále 0:2 v zápasoch o konečné umiestnenie získali ďalšie dve 

víťazstvá nad pármi Bátorfi-Urbán (Maď.) a Bulatova-Kovtun (ZSSR) a obsadili konečné 

5.miesto (otázka č.5). To je aj historicky najlepším umiestnením slovenského hráča(-ky) na 

OH. 

Medaily si rozdelili iba 4 krajny nasledovne: 

 


