ARPÁŠ AJ V DAUHE MEDZI NAJLEPŠÍMI
Mesiac po víťazstve v Tunise sa talentovanému slovenskému
stolnotenisovému reprezentantovi Samuelovi Arpášovi opäť zadarilo na najvyššej
medzinárodnej úrovni. Na ďalšom z podujatí WTT Youth Star Contender sa v
katarskej Dauhe
(7. - 11. 3. 2022) prebojoval do semifinále dvojhry hráčov do 15
rokov. Po dvoch hladkých víťazstvách v základnej skupine mal ako nasadený hráč v
osemfinále vyraďovacej časti voľno, vo štvrťfinále pokoril tiež úspešného krajana
Jakuba Holubčíka 3:0 (5, 9, 6). Zopakovať finálovú účasť a súboj proti svetovej
jednotke Alanovi Kurmangalijevovi z Kazachstanu mu nedovolil Japonec Tamito
Watanabe, ktorý Arpáša v semifinále zdolal 3:0 (4, 4, 8). Japonec na turnaji ešte v
skupine vyhral aj nad Pavlom Kokavcom (3:0).
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"Samko bol na turnaji nasadená dvojka, keďže vo svetovom rebríčku je tretí.
Dá sa povedať, že prakticky zdolal každého, koho aj mal, takže môžeme
vysloviť spokojnosť. V semifinále ho čakal Japonec, ktorý bol lepší. Samko vo
výmenách ťahal za kratší koniec, nehral tak razantne a pre súpera to bol
jednoduchý zápas. V porovnaní s turnajom v Tunisku, kde musel ísť na dno
svojich síl, bolo podujatie v Katare slabšie obsadené. Sme však radi za každý
takýto úspech, ktorý nie je samozrejmosťou. Mám informácie, že na ďalších
turnajoch pribudnú medzi konkurenciu už aj Číňania, takže bude oveľa
náročnejšie sa presadiť," uviedol reprezentačný tréner kadetov SR Dalibor Jahoda,
ktorý vyzdvihol aj Arpášovo účinkovanie v kategórii do 19 rokov, kde sa ukázal v
dobrom svetle a tiež sa mu podarilo preniknúť zo skupiny do osemfinále. Tam bol
nad jeho sily Darius Movileanu z Rumunska (1:3).
"Za stavu 10:8 v piatom sete mal v skupine na lopate Radina Khayyama z Iránu,
ktorý už má na konte aj cenné skalpy. Následne bol blízko k senzácii proti
Payasovi Jainovi z Indie, bronzovému medailistovi vo dvojhre z decembrových
majstrovstiev sveta juniorov v Portugalsku. V treťom sete vyhrával 10:8 a v
piatom sete bolo za stavu 9:9 všetko otvorené. Dovolím si tvrdiť, že si zaslúžil
vyhrať. Potom zdolal Čecha Štěpána Brhela 3:0, vďaka čomu postúpil do
´pavúka´. Ani osemfinálový súboj s Movileanom nebol stratený, ale tam sa už
prejavila kvalita a sila rumunského súpera," uzavrel Jahoda hodnotenie krátko
pred odletom slovenskej výpravy z Dauhy.
Ľuboš Bogdányi, 9.3.2022

