
*** Na Světovém poháru mužů excelovali Němci *** 

Fenomenální Timo Boll se na turnaji předvedl ve skvělé formě, stejně jako Dimitrij Ovtcharov. 

Jakého Evropana se momentálně Číňané nejvíce obávají? Je to snad Dimitrij Ovtcharov, Vladimir 
Samsonov nebo Simon Gauzy? Kdepak, správná odpověď zní Timo Boll! 

Legendárnímu Němci se v roce 2017 mimořádně daří. Vyhýbají se mu zranění, předvádí skvělý stolní 
tenis a na světovém žebříčku se vyšvihl na pátou příčku. Probojoval se do čtvrtfinále na domácím 
mistrovství světa, přidal do sbírky stříbro z China a Czech Open a byl hlavní oporou Němců při vítězném 
tažení na mistrovství Evropy družstev. Jeho nejnovějším úspěchem je druhé místo ze Světového poháru 
mužů 2017. 

Tato prestižní akce zavítala podruhé ve své historii do belgického města Lutych. Když se světová elita 
sjela do Belgie poprvé, byl to právě Timo Boll, kdo na sebe strhl pozornost stolnětenisové veřejnosti. 
V roce 2005 postupně vyřadil obávané čínské trio Wang Liqin, Ma Lin, Wang Hao a radoval se  
z prvenství. 

O 12 let později je Boll stále ve formě. Na Světovém poháru si v prvním kole hladce poradil s Brazilcem 
Tsuboiem, do čtvrtfinále mu ale los přidělil přetěžkého soupeře. Lin Gaoyuan je představitelem 
nastupující nové generace Číňanů a oplývá všemi schopnosti, které jsou pro světovou velmoc číslo 1 
typické. Je rychlý, soupeře ničí tvrdým forhendem a těžko v jeho hře hledat slabiny. 

 

 

 

Světový pohár mužů 2017, Lutych 

Čtvrtfinále: Ma Long (Čína) – Koki Niwa (Japonsko) 4:1 (11,9,5,-9,8), Timo Boll (Něměcko) – Lin 
Gaoyuan (Čína) 4:3 (-5,-11,9,-9,9,12,11), Simon Gauzy (Francie) – Jun Mizutani (Japonsko) 4:3 (7,-6,11,-
11,9,-7,8), Dimitrij Ovtcharov (Německo) – Alexander Shibaev (Rusko) 4:3 (-9,-8,10,9,7,-10,7). 

Semifinále: Ma Long – Timo Boll 3:4 (6,9,-9,9,-7,-5,-10), Dimitrij Ovtcharov – Simon Gauzy 4:3 (-6,2,8,-
10,-7,4,8). 

Finále: Timo Boll – Dimitrij Ovtcharov 2:4 (10,-8,-7,9,-7,-2). 

Zápas o bronz: Ma Long – Simon Gauzy 4:2 (5,-11,-6,5,7,9). 


