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VEC:

Tlačová správa SSTZ pred odletom slovenskej výpravy do Kataru

Opäť naostro - takmer po roku!

Koronou paralyzovaný svetový stolný tenis sa začína opäť prebúdzať. Hoci druhá vlna
pandémie COVID-19 ešte vo svete zúri plnou silou, blížiaci sa termín odložených
olympijských hier v Tokiu núti funkcionárov svetovej i kontinentálnych stolnotenisových
federácii rázne konať. Aj v aktuálne dosť zložitej situácii plnej množstva zákazov, obmedzení
a proti pandemických opatrení prakticky po celom svete, rozhodla Medzinárodná
stolnotenisová federácia /ITTF/ o usporiadaní prvých troch turnajov svetového významu.
Takmer po ročnej prestávke, kedy v stolnotenisovom kalendári nezostal kameň na kameni,
začnú najvyššie súťaže opäť naostro! Pravda, ak nerátame novembrový Svetový pohár v Číne,
kde štartovali prakticky len Aziati. Naposledy sa hrala svetová séria v Ománe v marci 2020.
V katarskom hlavnom meste Doha sú na programe prvé dva diely novej svetovej série
WTT Contender a následne svetová kvalifikácia v dvojhrách o postup na OH. Pri reštarte
svetových súťaží nebude chýbať ani slovenská reprezentácia, aj keď zďaleka nemá za sebou
takú prípravu ako si pôvodne naši tréneri naplánovali. Už v stredu 24. februára odletí z Viedne
priamo do Dohy 10 členná slovenská výprava v zložení: Ľubomír Pištej, Wang Yang,

Tatiana Kukuľková, Eva Jurková, Nikoleta Puchovanová, Natália Grigelová, Ema
Labošová, tréneri Jaromír Truksa, Tibor Bednár a masér Róbert Fabíny. V Dohe sa k ním
pridá Barbora Balážová, ktorá tam priletí z Düsseldorfu. Logistika tejto cesty je podstatne
zložitejšia ako zvyčajne. Ak nerátame zmeny termínov a presuny leteniek, tak všetci účastníci
pred začiatkom turnajov musia mať tri testy PCR. Prvý sedem dní pred odletom, druhý 72
hodín pred nástupom do lietadla a tretí po prílete do Kataru. Potom nasleduje 2-dňová
karanténa a až po nej a negatívnom výsledku aj tretieho testu môžu hráči a tréneri vstúpiť do
haly. A to nie je všetko. Účastníci série turnajov budú mať po celý čas pobytu špeciálny režim
pohybu iba na trase hotel – hala a späť a na záver ešte bonus – cesta na letisko... Za porušenie
týchto nariadení hrozia hráčom a trénerom mastné pokuty.
I. WTT Contender /28.2.2021/ budú hrať v dvojhrách dvaja slovenskí muži a šesť
našich žien. V mixe je náš pár Pištej - Balážová nasadený ako číslo 3 a vo štvorhre žien
dvojica Balážová s Češkou Matelová má v “pavúku” číslo 5, čo je dobrá východisková
pozícia do súťaže.
II. WTT Star Contender /5. - 13. 3. 2021/ je súťaž vyššej kategórie, v ktorej
nastúpi opäť kompletná osmička našich reprezentantov. Väčšina z nich musí prejsť sitom
kvalifikácií. Nasadené z našich sú obidva páry ako na predchádzajúcom turnaji, iba že majú
zhodne číslo 5. V štartovnej listine je zapísaná prakticky kompletná svetová špička – až na
hráčov, ktorí majú zdravotné problémy.
Po týchto turnajoch bude na programe svetová kvalifikácia vo dvojhrách (14.17.3.2021) o postup na OH do Tokia. Zo Slovenska sa v nej predstavia iba štyria hráči
majúci reálne postupové šance na olympijský turnaj v dvojhrách - Wang, Balážová, Pištej a
Kukuľková. Ak by v silnej konkurencii neuspeli, majú ešte ďalšiu šancu na európskej
kvalifikácii v Lisabone /21. - 25. 4. 2021/. A na záver prídu k slovu aj rebríčky, na základe
ktorých doplní ITTF chýbajúcich olympionikov.
Ako vidia naše šance tréneri reprezentácie SR?
Tibor Bednár /ženy/: „Dievčatá sú priam žhavé po kvalitnom turnaji. Aj keď mali takmer
ročný výpadok z účasti na vrcholných podujatiach a všetky neodohrali ani svoje ligové
stretnutia, cítia sa v pohode. V dobrej forme je najmä Balážová, ktorá sa pripravovala
striedavo v Nemecku a v Bratislave. Počas korony výrazne zredukovala svoju hmotnosť a dnes

je podstatne rýchlejšia ako v minulosti!”
Jaromír Truksa /muži/: „Motivácia celého slovenského tímu je obrovská, ciele sú jasné.
Pravda, tréningový výpadok je citeľný aj keď v posledných dňoch sa výrazne zlepšila kvalita
prípravy. Mimoriadne sa snažil najmä Wang, ktorý mal takmer dvojmesačné manko v
príprave za stolom. Pri návšteve rodiny v Číne mal naozaj tvrdý lock down a nemal šancu
dostať sa na poriadny tréning. Pozitívom je, že absolvoval očkovanie čínskou vakcínou. Pištej
a Kukuľková ešte v decembri prekonali COVID -19. Obaja sa dostávajú do formy, aj keď
Ľubovi to trvá dlhšie. Verím, že na tripe na strednom východe naši reprezentanti nesklamú."
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