
 
NA TOP 10 V TOURS AJ SO SLOVENSKOU NÁDEJOU 

SAMUELOM ARPÁŠOM 
 
Koniec septembra je nabitý stolnotenisovými podujatiami. Na Slovensku štartuje 
mužská JOOLA EXTRALIGA, v čínskom Čcheng-tu sa začnú majstrovstvá sveta 
družstiev a do tretice je od piatka na programe aj európsky mládežnícky turnaj Top 10 
v kategóriách do 15 a 19 rokov.  
Na prestížnom podujatí vo francúzskom Tours (30. 9. - 2. 10. 2022) bude Slovensko 
reprezentovať Samuel Arpáš. 

 
Dvojnásobný medailista z letných majstrovstiev Európy v kategórii kadetov sa 
pripravoval vo Francúzsku. "Absolvoval týždňový prípravný kemp, kde trénoval s 
francúzskou reprezentáciou. Vyzerá byť dobre pripravený, celý týždeň mal 
kvalitný tréning, netrápia ho zdravotné a ani iné problémy. Uvidíme, ako to bude 
vyzerať za stolom počas zápasov na turnaji," uviedol z dejiska Top 10 
reprezentačný tréner Roman Grigel. 
 
 



 
Arpáš bude pri svojej premiére na Top 10 štartovať v kategórii chlapcov do 15 rokov, 
v ktorej by mal patriť medzi adeptov na popredné pozície. "Ide z pozície tretieho 
nasadeného hráča. Mentálne je dobre nastavený. Bali sme sa o tom, kde sa vidí 
v tejto konkurencii. Rád by skončil do 3. miesta. V kategórii kadetov sa 
neospravedlnil nikto, takže v Tours budú hrať skutočne len tí najlepší a 
rozhodovať bude momentálna forma. Ani jedna lopta nebude oddychová," tvrdí 
Grigel. 
 
Zvládnuť v priebehu troch dní deväť náročných súbojov si vyžaduje fyzickú i mentálnu 
pripravenosť. "V stolnotenisovom prostredí ide o prestížny turnaj, ale v rámci 
hodnotenia na úrovni štátu sa neberie až tak do úvahy, keďže sa na ňom 
nerozdávajú medaily. Hovorí sa o ňom, že je to turnaj pravdy. Štartuje na ňom to 
najlepšie v juniorskej i kadetskej kategórii. Samka čaká deväť kvalitných 
súperov, nad ktorými môže vyhrať, ale zároveň môže s nimi aj prehrať. Zavŕšenie 
jeho pôsobenia medzi kadetmi príde na decembrových majstrovstvách sveta. 
Tento rok má dva vrcholy - v lete ME a v zime MS, turnaj Top 10 je takou 
čerešničkou medzitým," dodal reprezentačný kouč. 
 
V Bratislave, 29.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


