Novinky SSTZ
(Európske poháre, Reprezentanti v zahraničných ligách, Finančná
podpora klubov s mládežou)

Na prelome septembra a októbra sa rozbehli európske klubové poháre.
Jediná slovenská zástupkyňa v ženskej Lige majstrov Barbora Balážová si
v nej odohrala svoj prvý zápas dvojhry po návrate po zranení. Pre
Barboru to bol aj prvý zápas v drese nového klubu. V lete totiž
prestúpila z najvyššej nemeckej súťaže do francúzskej Pro A a v tejto
sezóne bude hrať v drese ALCL TT Grand Quevilly. Po pauze spôsobenej zranením sa pomaly rozbieha
a dúfame, že čoskoro bude v plnej forme. Pri premiére v Lige majstrov v Záhrebe proti silnému tímu Dr. Časl
to bola zatiaľ prehra s ôsmou hráčkou európskeho rebríčka Yu Fu (POR). Podľa správy z klubu po dobrom
výkone a nepremenených setboloch v prvom sete. Ďalšie stretnutie v piatok 20.10. ju čakalo na domácich
stoloch
proti
maďarskému
Szekszard
AC
a opäť
narazila
na
čínsku
hráčku.
www.ettu.org/en/events/seamaster-european-champions-league-women/results/
Do Ligy majstrov zasiahol aj Wang Yang, taktiež v drese nového klubu K.S. Dekorglass Dzialdowo. Zatiaľ však
on ani družstvo úspešní neboli, družstvo dve najtesnejšie prehry 2-3 určite mrzia. Viac tu
www.ettu.org/en/events/table-tennis-champions-league-men/results/
V Pohári ETTU mužov sa v prvom kole predstavil na „domácich“ stoloch v Šamoríne úradujúci majster SK
Vydrany. V päťčlennej skupine podali výborné výkony a presvedčivo si vybojovali postup do ďalšieho kola.
Nepodarilo sa im síce vrátiť vlaňajšiu prehru Fortune Kyjev, avšak v ďalších zápasoch dominovali a pri jednej
prehre ukrajinského tímu sa Vydrany stali víťazom skupiny. Výsledky aj vylosovanie v druhom kole sú tu
www.ettu.org/en/events/ettu-cup-men/results/. Vydrany sa predstavia už najbližší víkend v Španielsku.
Posledným našim zástupcom v európskych pohároch je družstvo Hontianske Trsťany/Dudince, ktoré nastúpi
až v treťom kole.

Pri zmienke o prestupe Barbory Balážovej a Wanga si zrekapitulujme, v ktorých zahraničných súťažiach sa
predstavia naši reprezentanti v tejto sezóne. Keďže tie sú na očiach menej, ako najvyššie domáce súťaže, tak
aj s odkazmi na ich výsledky :
-

-

-

vo francúzskej Pro A budeme mať až troch zástupcov, okrem Barbory aj
o Eva Ódorová zostala v klube Poitiers TTACC 86 a sezónu začala výborne. Síce najprv
najtesnejšou prehrou s čerstvou majsterkou Európy v družstvách Rumunkou Szocs, ale
potom ďalšími dvomi víťazstvami
www.fftt.com/pro/joueur.php?numero=5932661&nomj=ODOROVA&prenomj=Eva
o Bai He si našiel pôsobisko v Roanne LNTT a už odohral svoje prvé stretnutia
www.fftt.com/pro/joueur.php?numero=4219151
Wang Yang zmenil klub, ale ostal naďalej vo veľmi silnej poľskej superlige
superliga.com.pl/kalendarz-wyniki/tabela/player/11-sezon-2017-2018/4-ks-dekorglassdzialdowo/61-wang-yang
v Poľsku, v druhej najvyššej súťaži žien, naďalej pôsobí aj Eva Jurková a sezónu začala zatiaľ bez
prehry ligi.pzts.pl/zawodnik/5/30/300/2408/eva-jurkova/
v nemeckej Bundeslige sa hneď v úvodnom kole sezóny predstavil Peter Šereda. V novom klube TTC
Schwalbe Bergneustadt je jeho hlavnou súťažou Regionalliga West, hneď v úvode však musel
zaskakovať v A tíme a veľmi úspešne – v zápase proti Borusii Dusseldorf vyhral jediný bod svojho

-

-

-

družstva proti silnému Švédovi Karlssonovi. Jeho výsledky môžete sledovať na dttb.click-tt.de/cgibin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/playerPortrait?federation=RLOL+West&season=2017%2F18&person=724481&club=7150
v druhej najvyššej nemeckej súťaži začal víťazne v drese TTC OE Bad Homburg 1987 Alexander
Valúch, po troch kolách má na konte skóre 4:0 na zápasy. Výsledky nájdete tu :
dttb.click-tt.de/cgibin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/playerPortrait?federation=DTTB&season=2017%2F18&person
=1704978&club=372
dvaja reprezentanti sú v rakúskej najvyššej súťaži, obaja v Linzi – Ľubo Pištej naďalej v drese SPG Linz
a Lucia Truksová ako nováčik v druhom družstve známeho Linz AG Froschberg. Obaja ako jedničky vo
svojich družstvách. V ženskej lige popri Lucii aj ďalšie Slovenky – Adriana Minerová a Simona
Fabiánová
www.ttbundesliga.at/tabellen/herren-1/
www.ttbundesliga.at/tabellen/damen-1/
vo Švédskej druhej lige pôsobia dvaja reprezentanti – Ingemar Péter a Tomáš Kopányi
www.ttstat.se/PlayerStatistics.aspx?statType=MATCHES|HIT&sepId=88
a nakoniec, poslednou zahraničnou ligou, v ktorej pôsobia naši reprezentanti, je česká extraliga. Tam
sú momentálne traja – Samuel Kalužný v drese Elizza Praha a Tibor Špánik v mužskej a Natália
Grigelová v ženskej obaja v drese Baníka Havířov. Všetci v družstvách, ktoré budú bojovať o postup
do play-off, avšak hlavnou úlohou bude bezproblémová záchrana v súťaži. Ich doterajšie výsledky tu
stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?id=2678&rocnik=2017&oblast=420000
stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=2758&rocnik=2017&oblast=420000

Kvalitné výkony predviedli v Superlige naše reprezentačné družstvá do 21 rokov – muži najprv napriek
oslabenej zostave odohrali výborný zápas proti silnému maďarskému Celldömölku, museli sa však zmieriť
s prehrou 3:6. Následne dokázali remizovať proti českej reprezentácii do 21 rokov aj chorvátskemu Varaždínu
a udržať si nádej na postup do play-off. V druhej skupine sú po dvoch výhrach a jednej remíze na postupovej
pozícii majstrovské Vydrany. Ženská reprezentácia U21 začala remízou proti omladenému Hodonínu
a následne len tesne prehrala proti silnému Froschberg Linz. V tomto zápase tromi bodmi sa zaskvela Táňa
Kukuľková. U oboch mládežníckych reprezentačných tímov je to zlepšenie oproti minulej sezóne. Detailné
výsledky oboch našich družstiev tu xttv.oettv.info/ed/index.php?tid=28010&do=spiele

Pracovná skupina v zložení Kríž, Kalužný, Fink, Grigel, Hamran, Suchý sa zaoberala podmienkami rozdelenia
financií pre kluby pracujúce s mládežou. Vzhľadom k tomu, že pôvodne očakávaná zmena zákona o športe
v tejto oblasti sa v roku 2017 nakoniec konať nebude, bude systém pripravený podľa súčasného zákona.
Na niektoré otvorené otázky bolo požiadané o výklad ministerstvo školstva. Pracovná skupina pripravila
pravidlá, na základe ktorých budú môcť kluby čerpať financie na náklady spojené s výchovou aktívnych
mladých stolných tenistov do 23 rokov. Pravidlá, spolu s dokladmi, ktoré bude potrebné predložiť, budú
zverejnené v priebehu týždňa na stránke SSTZ. Je potrebné, aby kluby, ktoré majú nárok a záujem o čerpanie
prostriedkov, sledovali pokyny a stanovené termíny, keďže financie je potrebné čerpať do konca roka.

