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Prvý marcový víkend patrí
tradične súbojom o tituly
domácich šampiónov v stol-
nom tenise. Ako v posled-
ných rokoch tradične aj ten
aktuálny sa uskutoční 
v Národnom stolnotenisovom
centre na Černockého ulici 
v bratislavských Krasňanoch.   

Za stolmi bude chýbať ob-
hajca minuloročného titulu vo
dvojhre mužov, naturalizovaný
Číňan Wang Jang. 

e
povedal tréner našej mužskej
reprezentácie Jaromír Truksa.
Medzi mužmi bude nasadenou
jednotkou Ľubomír Pištej a
dvojkou aktuálny tréner našej
ženskej reprezentácie Peter Še-
reda. Ten sa rozlúčil so svojím
účinkovaním v reprezentácii,
čo, samozrejme, neporušuje
štartom na domácom šampio-
náte.

Medzi ženami bude chýbať
Eva Ódorová, ktorá už zopár
dní pracuje na sekretariáte
SSTZ ako športová riaditeľka.
Má aktuálne problémy s ru-
kou, ale na najdôležitejších po-
dujatiach tejto sezóny by sa eš-
te mala predstaviť.

Predseda Slovenského stol-
notenisového zväzu Zdenko
Kríž prezradil, že prvý raz v
histórii domácich šampionátov
prevezmú víťazi dvojhier pu-
tovné poháre – najlepší muž
získa Putovný pohár Františka
Tokára a najlepšia žena Pu-
tovný pohár Alice Grofovej-
Chládekovej. Tiež nám ozná-
mil schválenú nomináciu na
aprílové MS v Budapešti:

,

 

(lč)

Dnes a zajtra v Bratislave
o tituly majstrov Slovenska
v stolnom tenise

Čerstvý otec
nebude
obhajovať

Nasadená mužská jednotka na šampio-
náte je Ľubomír Pištej.
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Presne taký, doteraz stále ne-
prekonaný, sa udial pred 20 rok-
mi 3. marca 1999 v Košiciach.
V dohrávke 4. kola najvyššej sú-
ťaže basketbalistiek v skupine o
7. - 10. miesto hostil ŽKBK Cas-
sovia Košice družstvo ŽBK Levi-
ce. Presnejšie, predposledný tím
tabuľky privítal beznádejne po-
sledné družstvo, ktoré počas ce-
lej sezóny nevyhralo napokon ani
jeden z 24 duelov. Domáce hráč-
ky zvíťazili presvedčivo 111:69
(55:38), pričom sa v jej drese stre-
lecky utrhla vtedy 23-ročná Vla-
dimíra Dirgová. Nastrieľala 34
bodov, no až 30 vďaka desiatim
trojkám! Mimochodom, bol to
vskutku trojkový večer, pretože
v stretnutí dvoch najslabších tí-
mov ich padlo dovedna 16 (11 -
5)! 

 

 

povedala Vladimíra Dirgová a na
margo stále neprekonanej méty
sa len pousmiala: 

,

A ako si pamätá na duel pred
20 rokmi? 

e

s

i
Zaujímavosťou zápasu tiež bo-

lo, že až o 80 bodov Cassovie sa
postarali tri hráčky – Vladimíra
Dirgová 34, vtedy iba 16-ročná
Daniela Číkošová 33 a Alžbeta
Czaková 13. Cassoviu v tom čase
viedol tréner Vladimír Karnay,
ktorý sa po zápase vyjadril, že
Dirgová má zlatú ruku.

V basketbalovom rozlete
pribrzdila Vladimíru Dirgovú
vážna autonehoda v septembri
2001, po ktorej musela ukončiť
svoju športovú kariéru. Iba týž-
deň pred ňou sa vydala. Odvtedy
sa volá Daňková a šéfuje dievčen-
skému basketbalovému klubu
CBK Minibuseuropa z ťahanov-
ského sídliska. Spolu s otcom Mi-
roslavom a sestrou Miroslavou
vychovávajú basketbalové adept-
ky a ide im to veľmi dobre. Ich
ročník dievčat 2005 dominuje na
Slovensku. 

a

r

skonštatovala Vla-
dimíra Daňková, ktorá verí, že
v máji jej zverenky pridajú do
zbierky piaty titul. Basketbalu sa
venujú aj jej dve dcéry Terezka
(2005) a Emmka (2008) a ide im

to naozaj skvele. Dokonca, vlani
ako 13-ročná, sa Terezka objavila
aj v televízii v „rubrike“ frajerka
na záver. Nie, nemýlite sa: za ús-
pešnú trojku zároveň so závereč-
ným klaksónom... Raz darmo, 
jablko nepadlo ďaleko od stromu.

Pred 20 rokmi sa Košičanka VLADIMÍRA DIRGOVÁ postarala o doteraz neprekonaný strelecký zápis v extralige

Desať trojok za zápas!
Desať úspešných trojkových pokusov za zápas v najvyššej súťaži. Veľa či málo? Ak ich padne toľko
v súčte oboch tímov, nie je to už v súčasnom basketbale nič výnimočné. Keď si však takéto dvojci-
ferné číslo zapíše iba jeden kolektív, už je to počin, ktorý vzbudí zaslúženú pozornosť. Ak však
v jednom zápase premení desať pokusov spoza trojkového oblúka jediná hráčka, už je to unikát na
slovenskej scéne.  

Samozrejme, že trojnásobnej
medailistke z nedávneho sveto-
vého šampionátu v Aare nepôj-
de doma prioritne o víťazstvá,
či dokonca o body do Európske-
ho pohára. To, že bude súťažiť v
druhej lyžiarskej „lige“, má inú
pointu. Na trati, ktorú pripravia
ľudia zo slovenského tímu, ktorí
sa starajú aj o podujatie Sveto-
vého pohára v Záhrebe, si chce
v rámci pretekov dobre zatréno-
vať a zároveň sa ukázať svojim
skvelým priaznivcom. 

odkázala 
23-ročná Liptáčka.

Sekretár pretekov Martin
Kupčo nepredpokladá, že sa k
zjazdovke nahrnú tisícky divá-
kov, ale ktovie? Fenomén Vlho-
vá je momentálne na Slovensku
mohutný. Tí, čo prídu, uvidia v
akcii nielen Vlhovú, ale aj ďal-
ších 91 lyžiarok z 19 krajín. Bu-
de medzi nimi viacero známych
mien. Francúzka Nastasia No-
ensová, Slovinky Ana Buciková

a Maruša Ferková, Švédka Eme-
lie Wikströmová, ale aj Rakú-
šanka Eva Maria Bremová. Troj-
násobná víťazka pretekov SP
Bremová jeden zo svojich trium-
fov dosiahla práve v Jasnej
v marci 2016. V tej istej sezóne

sa tešila zo zisku malého glóbu-
su za celkový triumf v obrov-
skom slalome.

Európsky pohár sa uskutoční
na zjazdovke „Pretekárska č.1“
z Priehyby na Záhradky. Dopra-
va do strediska bude počas ví-
kendu regulovaná. Zo záchyt-
ných parkovísk bude kyvadlová
doprava vyvážať peších návštev-
níkov do stanice Lúčky. Odtiaľ
budú musieť prejsť na Záhradky
po vyznačenom chodníku.
Vstup do diváckej zóny je bez-
platný. Na Záhradkách bude di-
vácka zóna doplnená o gastro
ponuku. 
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infor-
movala riaditeľka pretekov Jana
Palovičová.

megalákadlo Vlhová
Petra Vlhová mala včera do Jasnej, kde sa cez víkend uskutočnia preteky Európskeho pohára v
zjazdovom lyžovaní, priletieť vrtuľníkom. Zo štýlového príchodu však nebolo nič. Počasie znemož-
nilo majsterke sveta v obrovskom slalome prepraviť sa z českého Špindlerovho Mlyna, kde sa
ešte v piatok pripravovala na budúcotýždňový „sveťák“, vzduchom, a tak vyše 450-kilometrovú
„štreku“ absolvovala autom. 

Verím,
že príde

čo najviac mojich
fanúšikov.

PETRA VLHOVÁ

„

A aký by mal byť celodenný ri-
tuál a postupnosť krokov budú-
cej pokoriteľky Dirgovej rekordu?
Čo-to naznačila samotná hráčka
Cassovie vo vyjadrení pre regio-
nálny denník Korzár pred 20 rok-
mi: „Nemám na takúto úspeš-
nosť žiaden zvláštny recept,
nijaký talizman v hľadisku
a ani špeciálne jedlo. Naopak,
jedla som praženicu a bolo mi
z nej veľmi zle.“ Vladimíra Daň-
ková sa od srdca zasmiala pri
spomienke na tieto slová. „Je to
tak. Celé vysokoškolské štúdi-
um si ma spolužiaci doberali,
že Vlaďa robí najlepšiu praže-
nicu.“ Takže recept na prekona-
nie tohto rekordu znie? „Dvojitá
praženica!“ zavelila Vladimíra
Daňková.

RECEPT NA TROJKY?
PRAŽENICA!

DNES
9.30 a 12.00

OBROVSKÝ SLALOM

NEDEĽA
9.30 a 12.30

SLALOM

PROGRAM V JASNEJ

Majsterka sveta v obrovskom slalome nakoniec zo „Špindla“ domov nepricestovala vrtuľníkom, ale autom

Petra Vlhová bola včera doobeda ešte v Špindlerovom Mlyne. FOTO SKIAREAL.CZ

Vladimíra Daňková-Dirgová spolu s otcom Miroslavom Dirgom vychovávajú v Koši-
ciach basketbalové talenty. FOTO ARCHÍV (vd)


