
 

ARPÁŠ VO WLADYSLAWOWE KVALITNÝMI VÝKONMI AŽ 
DO SEMIFINÁLE 

 
Slovenský mládežnícky reprezentant Samuel Arpáš pokračuje vo výborných 
výkonoch aj na medzinárodnej scéne. Vydarené vystúpenie má za sebou na turnaji 
WTT Youth Contender v poľskom Wladyslawowe (16. - 22. 5. 2022), kde sa tretíkrát 
v tomto roku dokázal prebojovať medzi najlepších vo dvojhre. Po triumfe v Tunise a 
semifinálovej účasti v Dauhe sa opäť dostal medzi štyroch najlepších singlistov  
kategórie do 15 rokov. 
 
Vo vyraďovacej časti mal ako druhý nasadený v úvodnom kole voľný žreb, potom 
vyradil 3:0 na sety dvoch súperov - Nathana Arthura Pilarda z Francúzska i Nemca 
Kevina Fu. Vo štvrťfinále zostal na jeho rakete aj Kórejčan Lee Čung-mok (3:2) a 
zastavil ho až v semifinále Francúz Antoine Noirault (0:3). 
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"Bol to síce turnaj nižšej kategórie ako tie, kde predtým dosiahol popredné 
umiestnenia, ale tento bol lepšie obsadený. Vo štvrťfinále zdolal jednoznačne 
lepšieho hráča. Tento duel mu rozhodne vyšiel. Vyzeralo to, že kórejský súper 
si z neho spraví trhací kalendár, ale Samko skutočne dobrým výkonom 
vygradoval svoje úspešné účinkovanie. Trochu ma mrzí, že semifinále sa išlo 
hrať len polhodinu po skončení štvrťfinále, do ktorého dal všetko. Francúz 
Noirault je výborný hráč, ale keby Arpáš zopakoval svoj výkon z 
predchádzajúceho súboja, tak nemôže prehrať. Takto ťahal v boji o finále za 
kratší koniec. Treba však aj povedať, že Francúzi ho už poznajú a vedia, čo na 
neho platí. Musím vyzdvihnúť, že azda okrem Tunisu, kde zdolal aj svetovú 
jednotku Kurmangalijeva z Kazachstanu, ktorý triumfoval aj v Poľsku, som 
Samka nevidel hrať lepšie. Potvrdil, že sa drží v špičke a aj protivníci ho 
rešpektujú, čo je dobré," uviedol reprezentačný kouč kadetov Slovenska Dalibor 
Jahoda. Z jeho ďalších zverencov zahral slušne aj Damián Flóro, ktorý sa dostal do 
tridsaťdvojky. Pavol Kokavec v kategórii do 13 rokov vyhral svoju skupinu a potom 
vypadol v osemfinále. V úlohe hlavného rozhodcu stolnotenisového podujatia v 
Olympijskom tréningovom centre Cetniewo vo Wladyslawowe bol Slovák Matej 
Hamran. 
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