
ILLÁŠOVÁ FINALISTKOU VO DVOJHRE I S ARPÁŠOM V 
MIXE 

 
Slovenskí mládežnícki reprezentanti sa hneď na úvodnom turnaji v novom 
kalendárnom roku blysli viacerými peknými výsledkami. O úspešné slovenské 
vystúpenie na turnaji zo série podujatí World Table Tennis Youth Contender sa v 
rakúskom Linzi (11. - 14. 1. 2023) postarala predovšetkým Adriana Illášová, ktorá sa 
až dvakrát prebojovala do finále. Najskôr vo dvojhre, v ktorej jej víťazné ťaženie 
zastavila až Nicole Arliová z Talianska (1:3). Nepomstila tak krajanku Dominiku 
Wiltschkovú, ktorá s Arliovou prehrala v semifinále (0:3). 
 
"Po prvých zápasoch v skupine som sa rozohrala a bola som lepšie pripravená 
na ďalšie duely. Nečakala som, že by som sa mohla dostať až do finále. Aj pre 
mňa to bolo prekvapenie. Najnáročnejší súboj bol o postup do semifinále proti 
Chorvátke Čosičovej, s ktorou sme sa ťahali až do poslednej lopty. Vo finále sa 
mi to už, žiaľ, nepodarilo. Trápila som sa s Taliankou Arliovou, ktorá patrí medzi 
svetovú špičku. Ona zvládla tento náročný zápas lepšie fyzicky i psychicky," 
povedala po svojom doteraz najväčšom úspechu Illášová. 
 
Členka Národného stolnotenisového centra mládeže v Nitre však svoje úspešné 
účinkovanie na turnaji vylepšila v miešanej štvorhre po boku Samuela Arpáša, s ktorým 
v kategórii do 19 rokov tiež bojovala o celkové prvenstvo. To im však tesne "vyfúkli" 
Rumuni Horia Stefan Ursut a Alesia Sferleová (2:3). 
 
Jakub Goldír a Dominika Wiltschková prehrali v mixe v 1. kole a Samuel Palušek s 
Grékyňou Malamateniou Papadimitriouovou v 2. kole. 
 
Palušek však v singlovej súťaži prenikol až do semifinále, kde ho zastavil až neskorší 
celkový víťaz Mateusz Zelengowski z Poľska (0:3). Jeho reprezentační kolegovia 
Arpáš a Goldír boli osemfinalistami. 
 
V kategórii do 17 rokov sa Samuel Arpáš i Damián Flóro prebojovali do osemfinále. 
Arpáš nestačil na Tiaga Abioduna z Portugalska (1:3), Flóra vyradil Nemec Lelyton 
Ullmann (2:3). Jakub Holubčík a Samuel Palušek nenašli recept na svojich súperov v 
2. kole, Pavol Kokavec v 1. kole. 
 
Z dievčat prešla Wiltschková cez tri kolá do štvrťfinále, v ktorom ju zastavila najvyššie 
nasadená Matilde Pintová z Portugalska (1:3). Emma Molnárová a Vanda Vanišová 
sa lúčili v 1. kole "pavúka". 
 
Do 15 rokov bolo slovenským maximom osemfinále. Do najlepšej šestnástky prenikli 
Martin Marko, ktorý v súboji o postup do štvrťfinále nestačil na Francesca Trevisana z 



Talianska (2:3), ako aj Damián Flóro. Toho nepustil ďalej Japonec Cubasa Okamoto 
(1:3). 
 
Jakub Holubčík, Vanda Vanišová a Emma Molnárová sa dostali do 2. kola, Pavol 
Kokavec a Nela Ondrušová neprešli cez úvodné kolo vyraďovacej časti. 
 
Kokavec si to však vynahradil v mixe spolu s Vanišovou, keď postúpili až do semifinále. 
V ňom hladko získali prvý set proti ukrajinskému páru Borščevskyj - Vasylenková, ale 
ďalšie už patrili súperom (1:3). Spomenutí Ukrajinci v 2. kole vyradili duo Flóro - 
Molnárová, v tejto fáze a lúčili aj Holubčík s Ondrušovou. 
 

 
 
V Bratislave, 16.01.2023, Ľuboš Bogdányi 


