ARPÁŠ V SENCI TRETÍ DO 15 ROKOV, AKO JEDINÝ
EURÓPAN V SEMIFINÁLE SVOJEJ KATEGÓRIE
Prestížny stolnotenisový turnaj WTT Youth Contender Senec (7. - 13. 11. 2022)
vyvrcholí v nedeľu neskoro večer finálovými súbojmi v chlapčenských kategóriách. V
mimoriadne kvalitnej medzinárodnej konkurencii dominovali zástupcovia ázijských
krajín, ale presadiť sa dokázal aj slovenský reprezentant Samuel Arpáš, ktorý si do 15
rokov vybojoval 3. miesto.
Nasadená jednotka "pavúka" po
voľnom žrebe v 1. kole vyradila
Benjamina Girlingera z Rakúska
3:0,
Dána
Dominykasa
Samuolisa 3:2, vo štvrťfinále
nenašiel recept na slovenskú
nádej ani Lin Chin-Ting z Taiwanu
(3:0). Až jeho krajan Jang ChaoJen dokázal zastaviť Arpášovo
víťazné ťaženie, keď triumfom 3:1
ukončil púť jediného Európana v
semifinále
tejto
vekovej
kategórie. "Bol to jednoznačne
najlepší súper, proti ktorému
som tu nastúpil. Predtým
triumfoval
na
turnaji
v
maďarskom
Szombathelyi.
Prvé dva sety som sa do toho
len dostával, potom som
spomalil hru a zmenil servis, čo
mi pomohlo," uviedol mladý
Slovák, ktorý v nedeľu večer
odvrátil v hale Transpetrolu štyri
mečbaly, ale piaty už nie. Arpáš,
ktorý sa bude teraz pripravovať
na decembrové majstrovstvá
sveta mládeže v Tunisku, bol pri
Slnečných
jazerách
okrem
semifinále do 15 rokov aj v
osemfinále do 17 rokov.
FOTO: SSTZ, Anton Hamran – predseda SSTZ,
Samuel Arpáš

V súťaži hráčov do 15 rokov chýbalo Damiánovi Flórovi málo, aby si zahral vo
štvrťfinále. Nad Francúzom Alexom Bossisom i Jakšom Krivokapičom z Čiernej Hory
vyhral zhodne 3:1 a potom ho vyradil ďalší francúzsky zástupca Nathan Arthur Pilard
(2:3), pričom štvrtý a piaty set prehral tesne 10:12. Pavol Kokavec a Jakub Holubčík
sa lúčili v 1. kole.
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Na 26. ročníka mládežníckeho stolnotenisového turnaja zaradeného do svetového
okruhu a s rekordnou účasťou hráčov zo 49 krajín sa však do štvrťfinále prebojoval
Andrej Breče, keď v kategórii do 11 rokov si v "pavúku" poradil s Ognjenom
Davidovičom z Bosny a Hercegoviny 3:0. Do semifinále ho nepustil Ukrajinec
Volodymyr Nevižyn (1:3).
V kategórii do 19 rokov sa zo Slovákov najviac darilo Adamovi Klajberovi, ktorý cez
Rakúšana Johannesa Maada (3:1) a Rina Vidana z Chorvátska prenikol medzi 16
najlepších singlistov, kde nestačil na Su Jü-Luna z Taiwanu (0:3). Samuel Palušek a
Jakub Goldír prehrali v 2. kole vyraďovacej časti. Pavol Bilka v prvom.
V Bratislave, 14.11. 2022, Ľuboš Bogdányi

