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Němečtí stolní tenisté ovládli evropský turnaj Top 16 ve švýcarském Montreux. V nedělním finále 
prestižního klání se utkali reprezentační kolegové Timo Boll a Dimitrij Ovtcharov, překvapivě hladce uspěl 
šestatřicetiletý Boll. Světovou jedničku Ovtcharova smetl poměrem 4:0 na sety a oplatil mu tři finálové 
porážky z loňských turnajů. Mezi ženami triumfovala dvaadvacetiletá Rumunka Bernadette Szöcsová. 

Ovtcharov loni porazil Bolla ve finále Světového poháru mužů a na turnajích World Tour v Německu  
a Číně. Napočtvrté ale na zkušeného krajana nevyzrál. Finále evropského Top 16 ovládl levoruký Boll  
a z vítězství v tomto turnaji se radoval už pošesté. „Loni jsme spolu hráli opravdu často. Zapracoval jsem 
na nové taktice a nových servisech a fungovalo to docela dobře. Myslím, že jsem na jeho hru našel 
účinnou protizbraň,“ rozpovídal se Boll pro web ITTF. 

Ovtcharov po třech triumfech z posledních tří let musel letos zkousnout „jen“ stříbrnou medaili. Třetí místo 
obsadil Dán Jonathan Groth, který se na pódium prodral po sedmisetové výhře nad běloruskou legendou 
Vladimirem Samsonovem. 

Soutěž žen vyhrála dvaadvacetiletá Bernadette Szöcsová z Rumunska, která přitom do turnaje 
vstupovala až jako nasazená 14. V Montreux se prezentovala skvělým výkonem, na cestě do finále 
neztratila jediný set. V boji o prvenství zdolala 4:1 Li Jie, čínskou obranářku s nizozemským 
pasem. Bronzovou medaili získala další Rumunka Elizabeta Samaraová. 

 

 

Evropský turnaj TOP 16, Montreux 

Konečné výsledky mužů 

Čtvrtfinále: Dimitrij OVTCHAROV (Německo) – Panagiotis GIONIS (Řecko) 4:1 (7,10,-7,9,11), Jonathan 
GROTH (Dánsko) – Alexander SHIBAEV (Rusko) 4:1 (-9,6,6,5,10), Vladimir SAMSONOV (Bělorusko) – 
Mattias KARLSSON (Švédsko) 4:1 (9,8,7,-10,12), Timo BOLL (Německo) – Bastian STEGER (Německo) 
4:1 (7,-9,5,11,6). 

Semifinále: Timo BOLL – Vladimir SAMSONOV 4:2 (-10,6,4,-12,5,10), Dimitrij OVTCHAROV – Jonathan 
GROTH 4:1 (10,7,9,-9,10). 

Utkání o 3. místo: Jonathan GROTH – Vladimir SAMSONOV 4:3 (-7,9,9,10,-4,-9,6). 

Finále: Timo BOLL – Dimitrij OVTCHAROV 4:0 (11,6,3,6). 

 


