
 ARPÁŠ NA WTT YOUTH STAR CONTENDER V 
SEMIFINÁLE ŠTVORHRY CHLAPCOV DO 15 ROKOV 

 
 
Slovenskí stolnotenisoví mládežníci pokračujú v zbieraní úspechov na 
medzinárodnom fóre. Tohtotýždňovým "úlovkom" je 3. miesto zo štvorhry hráčov do 
15 rokov na turnaji WTT Youth Star Contender v severomacedónskom Skopje (7. - 11. 
9. 2022), čo je vlastne podujatie najvyššej kategórie a právo štartu na ňom majú hráči 
z najlepšej tridsaťdvojky svetového renkingu. O pódiové umiestnenie sa postaral 
Samuel Arpáš, ktorý to dotiahol po boku Portugalčana Tiaga Abioduna do semifinále 
deblovej súťaže. V ňom ich vyradili neskorší čínski víťazi Chuang Sü-nan, Kchang Jou-
te (1:3). "Hodnotíme to pozitívne, ani to semifinále nebolo stratené. Hoci sa Arpáš 
s Abiodunom hrali fakt dobre, v dvoch setoch držali, ale na Číňanov to nestačilo. 
V súbojoch s európskymi hráčmi by to často boli víťazné lopty, ale Číňania ich 
ešte dokázali vrátiť," poznamenal reprezentačný tréner kadetov SR Dalibor Jahoda 
k vystúpeniu vo štvorhre, v ktorej Damián Flóro s Pavlom Kokavcom stroskotali v 
osemfinále na súperoch zo Švédska a Kolumbie (1:3). 

 
Foto: WTT, o pódiové umiestnenie sa postaral Samuel Arpáš 
 
 



V Športovom centre Borisa Trajkovského sa vo dvojhre v kategórii do 15 rokov 
prebojovali zo skupinovej fázy do vyraďovacej časti dvaja Slováci. Arpáša v 
osemfinálovom 1. kole vyradil Kazuki Jošijama z Japonska (0:3) a Flóra bulharský 
reprezentant Joan Veličkov (0:3). Do 19 rokov prenikol do "pavúka" Arpáš, ale aj tam 
neprešiel cez japonskú prekážku. Nad jeho sily bol Hajate Suzuki (0:3). 
 
"Samko skončil v skupine druhý, čo bola škoda, lebo mal Číňana na lopate, keď 
viedol 2:0 na sety a 10:9. Aj výmena pri mečbale bola naša, ale o loptička letela 
o kúsok inde. Takéto súboje sú často o jednej lopte, hlave a pokore. Chcem, aby 
si viac veril, že to zvládne. Toto mi trošku chýbalo. Veľmi chválim Damiána, ktorý 
podal diametrálne iné výkony ako predtým v Otočci. Pre Kokavca to bol tretí 
turnaj v krátkom slede za sebou a už mu to nešlo podľa predstáv. Hoci tentoraz 
nebola medaila vo dvojhre, naši hráči sa nemajú za čo hanbiť. Na turnaji sa 
prvýkrát objavili aj Číňania, boli tam aj najlepší Japonci, a to je potom 
takpovediac iná liga," doplnil k účinkovaniu slovenských mladíkov D. Jahoda.  
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V Bratislave, 12.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


