TISKOVÁ ZPRÁVA
Češi se v baráži utkají s Polskem
„Konečný s Prokopcovem působí v polské lize. Soupeře tedy dobře znají ,“ říká trenér Jindřich Panský.
České reprezentační družstvo mužů sehraje 11. dubna v Klatovech velmi důležitý zápas. V rámci
kvalifikace na mistrovství Evropy družstev vyzvou čeští hráči silné polské protivníky. Oba týmy
skončily v základních skupinách na druhém místě, tudíž musejí o účast na šampionátu zabojovat
v baráži.„Chtěl bych pozvat všechny příznivce stolního tenisu, aby nás do Klatov přišli podpořit!“ říká
reprezentační trenér mužů Jindřich Panský.
Poláci ve skupině H dvakrát podlehli Slovinsku a dvakrát přesvědčivě porazili Belgii. Všechna čtyři
utkání odehrála stejná trojice hráčů: Jakub Dyjas, Daniel Gorak a Wang Zeng Yi. Že jde o velmi silnou
sestavu dokazuje světový žebříček, kde Dyjasovi patří 43. pozice, Wang je 67. a Gorak figuruje na 82.
příčce. Jednička týmu Jakub Dyjas působí v německé Bundeslize a na loňském mistrovství Evropy v
Budapešti vybojoval ve dvouhře bronzovou medaili. Polští reprezentanti se ukázali ve velmi dobrém
světle také na nedávném Belarus Open. Wang Zeng Yi dokráčel v Minsku až ke stříbrné medaili,
přičemž ve čtvrtfinále vyřadil právě krajana Goraka. Povedené vystoupení v Bělorusku korunovali
Poláci vítězstvím ve čtyřhře.
„Očekávám vyrovnané utkání, ale chceme doma vyhrát. Našim cílem je samozřejmě probojovat se do
elitní divize na mistrovství Evropy. V případě neúspěchu bychom totiž neměli šanci hrát o medaile,"
vysvětluje Jindřich Panský. Jeho svěřenci ve skupině J měli podobnou bilanci, jako jejich barážový
soupeř. Dvě utkání s Rumunskem prohráli, a naopak Turecko dvakrát porazili.
"Pro obě utkání počítám s Tomášem Konečným, Dimou Prokopcovem, Lubošem Jančaříkem,
Tomášem Treglerem a Tomášem Polanským. O konečném složení naší sestavy rozhodnu až přímo v
Klatovech, musím ji poskládat tak, abychom získali tři body. Prokopcov a Konečný působí v polské
nejvyšší soutěži, kde si mohli otestovat kvality a slabiny některých polských reprezentantů. Gorak
hraje v Bogorii Grodzisk Mazowiecki, Wang Zeng Yi zase Dojlidy Bialystok. Určitě tedy nepůjdeme
proti neznámým soupeřům,“ naznačuje složení a ambice českého týmu Jindřich Panský.
Odvetné utkání se uskuteční 18. dubna v polském Bialystoku.
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