
Máme tu vyhodnotenie 5.kola kvízu! 

        Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili. Správne na všetky otázky odpovedalo 53 z 

vás.  

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercov:  

1️. miesto: RÓBERT LABOŠ, ktorý získava tréningové tričko s podpisom Yanga Wanga, 

VOUCHER, najnovšiu publikáciu SSTZ Stolnotenisová mapa Slovenska, kalendár SSTZ a 

reklamné predmety SSTZ. 

2️. a 3️. miesto: MARTIN ŠVENTO a MICHAL IVAN ktorí získavajú kalendár a reklamné 

predmety SSTZ. 

Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom. 

 

OH 2004 Atény 

(správne odpovede na kvízové otázky sú podčiarknuté) 

V roku 2004 sa Olympijské hry vrátili do krajiny svojho pôvodu. Opäť dominovala Čína, avšak tentokrát 

sa jej nepodarilo získať všetky tituly – v dvojhre mužov (odpoveď na otázku 1) jej zlato vyfúkla vďaka 

Ryu Seung-Min Južná Kórea.  

Slovenská stolnotenisová reprezentácia na aténskych hrách  rovnako ako na predchádzajúcich nemala 

zastúpenie (odpoveď na otázku 2).  

V dvojhre mužov boli medzi štyrmi najvyššie nasadenými čínski hráči, hrdinom turnaja bol však 

nasadená trojka Kórejec Ryu. Vo finále porazil nasadenú štvorku Wang Hao (Čína) 4:2 na sety. Najvyššie 

nasadený hráč Wang Liqin skončil na treťom mieste po víťazstve 4:0 nad ďalším, európskym, hrdinom 

hier – už 39-ročnou legendou Jan Owe Waldnerom (Švédsko). Ten zavŕšil svoju fantastickú kariéru 

a úspešnú sériu na OH – štvrťfinále (1988), 1.miesto (1992), osemfinále (1996), 2.miesto (2000), 4. 

miesto (2004) (odpoveď na otázku 3).    

 



Aj dvojhra žien sa skončila pre Čínu neobvykle, keď v semifinále bola iba jedna čínska reprezentantka 

– víťazka Zhang Yining (odpoveď na otázku 4). Napriek tomu, že všetky tri čínske reprezentantky boli 

najvyššie nasadenými hráčkami. Historické striebro pre svoju krajinu KĽDR získala nenasadená Kim 

Hyang-Mi. Na treťom mieste sa umiestnila Kim Kyung-Ah z Južnej Kórey.  

 

Vo štvorhre mužov získala Európa jedinú medailu vďaka bronzu Dánov Michael Maze – Finn Tugwell. 

Vo finále vyhrali Číňania Chen Qui – Ma Lin nad párom z Hong Kongu Ko Lai Chak – Li Ching.  

Vo štvorhre žien dominovali tiež Číňanky – Wang Nan a Zhang Yining zvíťazili nad hráčkami Južnej Kórey 

Lee Eun-Sil – Seok Eun-Mi. Bronz vybojoval ďalší čínsky pár Guo Yue – Niu Jiangfeng. 

Na Paralympijských hrách sa vynikajúco darilo slovenským stolnotenisovým reprezentantom. Získali 

spolu až 6 medailí (odpoveď na otázku 5), z toho dve zlaté. Bilancia našich bola nasledujúca : 

Zlato – Ján Riapoš v dvojhre, Ladislav Gáspár v dvojhre 

Striebro – Riapoš-Revúcky v družstvách,  

Bronz – Alena Kánová v dvojhre, Richard Csejtey v dvojhre, Mitaš-Csejtey v družstvách 


