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 Dnešným  ránom  začali naplno vyraďovacie boje v súťaži jednotlivcov. Naši 
hráči sa predstavili vo všetkých kategóriách, hralo sa až do 21:00. 
Striedali sme dobré výkony so zlými a horšími. Z tých dobrých je to cenné 
víťazstvo Špánika nad talianom Muttim, štvorhry juniorov Brata so Špánikom 
nad talianskym párom, ktorý sa len pred pár hodinami stali majstrami Európy 
v súťaži družstiev. Vo dvojhre juniorov v piatkových zápasoch zasiahnu 
z našich už len Tibor so Zelom. Adam s Andrejom nestačili na svojich súperov 
a z ďalších bojov vo dvojhre vypadli. Juniorky Kaja a Monika podľahli svojim 
súperkám zo Srbska resp.z Talianska. Ich súperky boli nad ich sily. Azda 
najväčším prekvapení bolo vyradenie Táni Kukulkovej. Viedla už 3:0,žial 
nedokázala svoj zápas doviesť do víťazného konca a tak v súťaži zostávajú už 
len Nika s Natáliou. Z kadetov je v súťaži už len Dalibor Diko, keď v prvých 
kolách vypadli Klajber s Pinďurom. Vo dvojhre kadetiek máme ešte 3 dievčatá, 
vypadla len Zuzka Peková s Portugalčankou. 
  
Z môjho pohľadu to veru nebol úspešný deň, aj keď vo väčšine zápasov sme 
neprehrali s papierovo slabším súperom. Tu sa znovu ukazuje, že podávať dobré 
výkony počas celých majstrovstiev nie je jednoduché. Môže to dosiahnuť len 
taký hráč, ktorý je na to 100% pripravený po všetkých stránkach ,či už fyzicky, 
technicky alebo mentálne.  
 
Zo zaujímavosti snáď len to, že kadetku Janku Terezkovú tesne pred zápasom 
rozhodil rozhodca pri kontrole rakety. Povedal jej, že nemá spôsobilé poťahy na 
zápas na oboch raketách, lebo sa nenachádzajú na zozname poťahov 
schválených ITTF. Len vďaka pohotovej reakcii trénera Solára sa zistilo, že išlo 
o omyl, poťahy sú schválené a Janka môže nastúpiť na zápas. Pán rozhodca si  
neprelistoval celý zoznam schválených poťahov, ktorý má niekoľko strán. Mýliť 
sa je ľudské, hlavne že Janka vyhrala 4:0. 
 
Na tomto mieste musím priznať, že som bol smutný v momente, keď som išiel 
odovzdať prihlášky našich hráčov do súťaže útechy. Mal som ich až 10. Pre 
tých, ktorí nevedia ,prihlášku s poplatkom 5 eur si môže podať iba ten hráč, 
ktorý vypadne v 1.kole.... 
 
V dnešných zápasoch vás žiadam o podporu našich hráčov aj takto na diaľku. 
Máme ešte v hre dosť hráčov na to, aby sme dosiahli buď výrazný alebo aspoň 
čiastkový úspech. 
 
                                                                          Zdraví vás Milan Grman 
                                                                                 vedúci výpravy 



 

  
 

 


