
Máme tu vyhodnotenie 3.kola kvízu! 

       Okrem radosti z Yanga Wanga tu máme aj vyhodnotenie 3.kola kvízu! 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili. Správne na všetky otázky odpovedalo 25 z vás.  

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercov:  

1️. miesto: JOZEF FEDORKO, ktorý získava tréningové tričko s podpisom Yanga Wanga, 

VOUCHER, kalendár SSTZ a reklamné predmety SSTZ. 

2️. a 3️. miesto: RICHARD SLADEK a MARTINA CHYLOVÁ ktorí získavajú kalendár a reklamné 

predmety SSTZ. 

Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom. 

 

OH 1996 ATLANTA (USA) 

(správne odpovede na kvízové otázky sú podčiarknuté) 

 

Na Olympijských hrách 1996 v Atlante 

sa prvýkrát predstavila reprezentácia SR 

a stolní tenisti boli zastúpení jednou hráčkou 

– v dvojhre žien štartovala naturalizovaná 

rodáčka z Azerbajdžanu Valentina  Popová 

(odpoveď na 4. otázku). Olympijské hry sa 

uskutočnili v období, keď opätovne začala 

vznikať totálna dominancia Číny. Už na 

predchádzajúcich Majstrovstvách sveta 

(jednotlivcov i družstiev) v roku 1995 na 

domácej pôde zobrali všetky tituly majstrov 

sveta a v súťažiach jednotlivcov im ušlo iba 

jedno finálové umiestnenie. Rovnako to bolo 

aj na Olympijských hrách v Atlante – 

z ôsmych finálových miest v štyroch 

súťažiach si čínski reprezentanti vybojovali 7 

(odpoveď na 1. otázku). Naopak, pre 

európske krajiny priniesla olympiáda ústup 

z pozícii aj v mužských kategóriách – vo 

všetkých súťažiach dosiahla Európa spolu iba 

na jednu medailu (odpoveď na 2. otázku). 

 



V dvojhre mužov sa vo finále stretli Číňania Liu Guoliang a Wang Tao. Z olympijského 

zlata sa tešil prvý menovaný po víťazstve 3:2. Na treťom mieste skončil Nemec Jörg Rosskopf 

po víťazstve 3:1 nad Čechom Petrom Korbelom. Pre český stolný tenis bolo 4. miesto (odpoveď 

na 6. otázku) ďalší historický úspech na OH, avšak rovnako ako Marie Hrachová v roku 1988 

zostal bez medaily (pritom paradoxne na OH 1992 v Barcelone sa o 3.miesto nehralo 

a udeľovali sa dva bronzy). Prekvapenia sa konali na účet úradujúceho olympijského víťaza 

Waldnera i majstra sveta Kong Linghui – obaja vypadli už v osemfinále. Waldner prehral 1:3 

s Kanaďanom Johny Huangom  (odpoveď na 3. otázku) a najvyššie nasadený Kong Linghui 

rovnakým výsledkom s Kójecom Kim Taek-Soo. Huang sa tak stal prvým štvrťfinalistom z iného 

kontinentu ako Európa a Ázia. Európa mala 4-násobné zastúpenie vo štvrťfinále, keď popri 

Korbelovi a Rosskopfovi to boli aj Saive (Bel.) a Samsonov (Biel.). Ten v zápase o postup do 

semifinále viedol nad Wang Tao 2:0 na sety, avšak zápas prehral 2:3.    

 

Vo dvojhre žien sa opäť presadili reprezentantky Číny, predovšetkým však 

fenomenálna Deng Yaping, obhajkyňa olympijského zlata z Barcelony a úradujúca majsterka 

sveta. Tej sa podarilo ako historicky prvej obhájiť zlato z dvojhry. Dokonca obhájila zlaté 

double (dvojhra + štvorhra) !!! Po prvýkrát však vo finále bola reprezentantka inej krajiny ako 

Číny – Chen Jing (Tchajvan). V dramatickom finále takmer obrátila zápas, Deng Yaping však 

napriek strate vedenia 2:0 na sety zápas dotiahla k výhre 3:2. Z bronzu sa tešila druhá z OH 

v Barcelone Qiao Hong (Čína) po výhre nad krajankou Liu Wei. Z európskych hráčok bola 

najúspešnejšia Nicole Struse v drese Nemecka, ktorá skončila ako jediná Európanka vo 

štvrťfinále. Valentina Popová v skupine pri 1 výhre a 2 prehrách obsadila 3. miesto (odpoveď 

na 5. otázku)   



 

Vo štvrohre mužov sa presadili čínski hráči – vo finále vyhrali Kong Linghui s Liu 

Guoliangom nad krajanmi Lu Lin – Wang Tao. Zaujímavosťou bol bronzový pár z Južnej Kórey 

Lee Chul-Seung – Yoo Nam-Kyu, ktorým sa podarilo obhájiť bronz z Barcelony, kde však bral 

každý medailu v štvorhre s iným partnerom. Yoo Nam-Kyu (J. Kórea) sa stal historicky prvým 

stolným tenistom, ktorý získal medailu na troch po sebe idúcich hrách (odpoveď na 7. otázku).  

V súboji o 3. miesto porazili nemecký pár Rosskopf-Fetzner. Rosskopf tak absolvoval na OH 

1996 obidva zápasy o bronz, tento však neúspešne.  

 

Vo štvorhre žien čínsky pár Deng Yaping – Qiao Hong obhájil zlato z Barcelony. Druhé 

skončili tiež Číňanky – Liu Wei – Qiao Yunping a v súboji o tretie miesto sa stretli dva 

juhokórejské páry, pričom z bronzu sa tešili Park Hae-Jung a Ryu Ji-Hae.  



 

 

Celkovo Čína získala až 8 z 12 možných medailí. Zvyšné 4 si rozdelili tri krajiny – 

Tchajvan (1 strieborná), J. Kórea (2 x bronz) a Nemecko (1 bronz). Južná Kórea tak po piatich 

bronzoch z Barcelony opäť ostala v bránach semifinále. Pre Čínu to znamenalo zatiaľ 

najúspešnejšie Olympijské hry. 

  


