ME do 21 rokov, Bielorusko , Minsk, 8.3.2018.
V bieloruskom Minsku sa organizujú 2. majstrovstvá Európy do 21 rokov. Organizátori sa zhostili tejto
udalosti s plnou vážnosťou a zobrali to ako generálku na budúcoročné Európske hry, ktoré tiež budú
v tomto meste. Účastníkom poskytli fantastické podmienky, ktoré často nevídať ani na
majstrovstvách sveta, alebo iných vrcholných svetových podujatiach. Hrá sa v päťhviezdičkovom
komplexe hotela Mariott v hale Falcon , kde je aj ubytovaná aj časť účastníkov. Naše družstvo je
ubytované v druhom hoteli Olymp, ktorý je rovnako kvalitný a spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na
kvalitu a spokojnosť účastníkov.
Hrací systém je pomerne zložitý, po prvom skupinovom
kole postúpilo 24 najlepších do druhého skupinového kola,
v ktorom k nim pribudlo ešte osem nasadených hráčov
priamo do druhého kola. Žiaľ z našich hráčov postúpila do
tejto časti súťaže len Tatiana Kukuľková.
Včera začala aj súťaž štvorhier, v ktorej nastúpili všetci naši
hráči. Nedarilo sa dievčatám, keď obidva páry prehrali
tesne 2-3, aj napriek tomu, že Kukuľková s bieloruskou
Nikitchankou patrili medzi nasadené páry.
O to väčšiu radosť urobili muži, keď obidva páry Kalužný,
Kotowski (POL) a tiež Brat so Špánikom postúpili medzi
šestnástku najlepších párov. Vzhľadom na žreb sa stretnú
v ďalšom kole, čo nie dobré , ale na druhej strane už dnes je
isté, že Slovensko bude mať zastúpenie vo štvrťfinále
a bude hrať o medailu.
Pohľad trénerov:
Truksa - Napriek tomu, že muži hrali dobre aj v skupinovej
časti súťaže, sa im nepodarilo postúpiť . A pritom hrali
lepšie ako minulý rok. V priamom boji o postup, Brat aj
Kalužný jednoznačne prehrali svoje zápasy zhodne 0-4.
Špánik síce nevyhral ani jeden zápas v skupine, ale podal dobrý a bojovný výkon vo všetkých svojich
zápasoch.
Popová - Napriek tomu, že Kukuľková mala veľmi ťažkú skupinu, hrala proti Jokičovej, ktorú porazila
4-3. O kvalite Jokičovej hovorí aj fakt, že nedávno na turnaji ITTF WT porazila Balážovú.
Kukuľková potom zdolala aj španielsku číňanku 4-1.
Veľkú šancu na postup zo skupiny mala aj Ema Labošová, ktorá v rozhodujúcom zápase prehrala
s estónskou hráčkou 3-4.
detailné výsledky na stránke www.sstz.sk
Anton Hamran

