
MLÁDEŽNÍCI GOLDÍR A KOKAVEC SO SEMIFINÁLOVOU 
ÚČASŤOU 

 
Slovenské stolnotenisové nádeje majú za sebou vystúpenie na dvoch turnajoch zo 
série WTT Youth Contender na Balkáne, ktorých dejiskami boli od 30. augusta do 5. 
septembra 2022 chorvátsky Varaždín a slovinský Otočec. Na striedačku sa v nich 
vystriedali chlapčenské a dievčenské kategórie. Slovenskí mládežníci na oboch 
podujatiach dosiahli semifinálovú účasť. 
 
Najskôr to bol Jakub Goldír, ktorý sa vo Varaždíne prebojoval cez troch súperov do 
semifinále v kategórii do 17 rokov, v ktorom bol nad jeho sily Kórejčan Gil Min-seok 
(0:3). "Kubo hral v pohode, v akej som ho už dávno nevidel a začal si aj viac 
veriť. Na 80 percent podal výkon, akého je schopný. Jeho kórejský premožiteľ 
sa stal napokon celkovým víťazom, ale aj tak sa s ním dostal v úvodnom sete na 
desať bodov," uviedol tréner reprezentácie juniorov SR Roman Grigel, ktorého ďalší 

zverenec Samuel Palušek bol 
vo Varaždíne osemfinalistom 
dvojhry do 17 i 19 rokov. 
"Podal výkony na hranici 
svojich schopností." 
 
 
Adam Klajber sa snažil uhrať 
potrebné výsledky v boji o 
účasť na majstrovstvách sveta 
juniorov. "Vo Varaždíne hral 
dobre, ale žreb bol k nemu 
krutý. V Otočci sa mu 
nepodarilo predviesť to, čo 
dokáže. Napriek solídnemu 
žrebu to psychicky 
neuniesol, hoci šanca bola. 
Sklamaní sme boli obaja. 
Teraz bude odkázaný čakať, 
čo uhrajú jeho konkurenti v 
boji o MSJ." 
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Medzi štvoricu najlepších sa potom v meste Otočec dostal Pavol Kokavec, ktorý vyradil 
egyptského a poľského súpera. Nad jeho sily bol v semifinále kategórie hráčov do 13 
rokov Robert Istrate z Rumunska (1:3), na ktorým vyhral prvý set. "Je to tiež veľmi 
pekný úspech. Medailové umiestnenie sa počíta, takže jeho vystúpenie 
hodnotím tiež pozitívne," poznamenal R. Grigel. 
 
Osemfinále do 19 rokov uhral Samuel Arpáš, ktorý v boji o štvrťfinále prehral 2:3 s 
Adrianom Rubinosom z Peru, keď nevyužil vedenie 1:0 na sety a 10:8. "Stratil 
koncentráciu a napokon prehral vyrovnaný súboj," dodal reprezentačný tréner. 
 

Zo zástupkýň v dievčenských kategóriách 
sa najďalej prepracovala Emma 
Molnárová, ktorá vo Varaždíne bola 
osemfinalistkou v singlovej súťaži do 15 
rokov. Predtým v Otočci sa do rovnakej 
fázy dvojhry do 19 rokov prebojovala Ema 
Činčurová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Bratislave, 06.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


