
 
V SENCI REKORDNÁ ÚČASŤ MLÁDEŽNÍKOV Z PIATICH 

DESIATOK KRAJÍN 
 

Športová hala Transpetrolu v Senci je už od víkendu pripravená hostiť najbližší týždeň 
stolnotenisovú mlaď z celého sveta. Pri Slnečných jazerách sa zídu stolní tenisti z 
piatich desiatok krajín na turnaji WTT Youth Contender Senec (7. - 13. 11. 2022), kde 
budú na desiatich stoloch zvádzať súboje v piatich vekových kategóriách. Podujatie v 
minulosti známe ako Slovak Junior Open, resp. Slovak Cadet Open a patriace do série 
ITTF Junior Circuit prešlo od vlaňajška do "portfólia" World Table Tennis, čo je zložka 
v rámci Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF). 
 

 
FOTO: SSTZ, reprezentačná trénerka Zuzana Grigelová so svojou zverenkyňou.  

 
 
 
 
 



 
"Veríme, že účastníci zo všetkých kontinentov nájdu dobré hracie podmienky a 
príjemnú atmosféru známeho rekreačného strediska. Takú pestrú paletu 
štartujúcich, aká nastúpi za stoly od pondelka do nedele, máme málokedy 
možnosť vidieť na Slovensku. Verím, že v tejto ťažkej dobe sa podarí 
organizátorom pripraviť dobré podmienky a všetci účastníci budú svedkami 
kvalitných súbojov v duchu fair play," uviedol šéf organizačného výboru a zároveň 
predseda Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Anton Hamran. 
 

 
Foto: SSTZ, športová hala Transpetrol 

 
Medzi prihlásenými viac ako 350 hráčmi na 26. ročníku mládežníckeho 
stolnotenisového turnaja zaradeného do svetového okruhu nechýbajú ani slovenskí 
reprezentanti na čele s dvojnásobným medailistom z ME 2022 Samuelom Arpášom, 
ktorí sa v kvalitnej medzinárodnej konkurencii budú chcieť tiež ukázať. V Senci sa prvé 
tri dni predstavia dievčatá, od piatka prídu na rad chlapci. V oboch kategóriách sa 
uskutoční po päť samostatných turnajov: do 11, 13, 15, 17 a 19 rokov. Vo všetkých je 
len súťaž vo dvojhre, ale mladší sa môžu zapojiť do diania aj v starších kategóriách, 
takže súbežne môžu hrať akoby viac turnajov. Finálové súboje sú v kategóriách do 13 
a 17 rokov v utorok a sobotu, do 15 a 19 rokov v stredu a nedeľu. 
 
V Bratislave, 07.11. 2022, Ľuboš Bogdányi 


