
Turnaj nadväzoval na Tatry Cup, 
ktorý sa tiež hral v Poprade a Tat-
ranskej Lomnici. Na dejisku sme sa 
dohodli rýchlo a som presvedčený, 
že to bola dobrá voľba. Menili sa 
len rozhodcovia a organizačný tím. 

Jednotka 
vypadla v 1. kole

Počasie bolo prijateľné, trochu 
narušilo iba kvalifikáciu. V  prvý 
deň hlavného turnaja sa zrodilo pre-
kvapenie – vypadol Jozef Kovalík, 
najvyššie nasadený hráč. Postaral sa 
o to kvalifi kant  Juraj Masár, ktorý sa 
prebojoval až do štvrťfi nále. V ňom 
podľahol skúsenejšiemu Marekovi 
Semjanovi. Michal Milko, ďalší 
kvalifi kant, zdolal v  1. kole Filipa 

Horanského, ale osemfi nále s  Po-
spíšilom skrečoval v prvom sete pre 
zranenie.  Miloš Mečíř ml., ako tretí 
nasadený, zostal v osmičke na rakete 
Maďara Fucsovicsa. Kvalitné štvrťfi -
nále predviedli Pospíšil so Šátralom 
– ukázali dlhé výmeny, v  ktorých 
mal prevahu Pospíšil. V  semifi-
nále  Pospíšil - Semjan  mal viac 

tenisového šťastia Čech. V druhom
semifi nále nastúpil Maďar Márton 
Fucsovics, juniorský šampión Wim-
bledonu, proti Čechovi Danielovi 
Lustigovi a zápas pre seba rozhodol 
v troch setoch. Ako riaditeľ turnaja 
som mal tú česť rozohrať pred fi nále 
neskoršieho víťaza, 31-ročného Ja-
roslava Pospíšila, niekdajšieho 103. 
hráča sveta. Vo fi nále potvrdil svoje 
skúsenosti, využil štvrtý mečbal 
a zdolal Fucsovicsa 6:4, 7:5.  „Moja 
výkonnosť stúpala od zápasu k zápa-
su,“ hodnotil Pospíšil. „Na začiatku 
som sa trochu trápil... Prišiel som 
na turnaj získať sebavedomie, hernú 
istotu. Myslím, že po zranení sa mi 
to podarilo.“

Domáci pár 
Simčák, Havaj vo finále

Vo štvorhre sa o  domáce za-
stúpenie vo vyvrcholení turnaja 
postarali finalisti Juraj Simčák, 
Filip Havaj. V  zápase najvyššie 
nasadený pár Jebavý – Šátral domi-
noval v prvom sete na sieti, druhý 
set bol vyrovnanejší a  rozhodol 
ho tajbrejk v  prospech Čechov.

V prvom rade sa chcem poďako-
vať Petrovi Simčákovi, ktorý veľmi 
pružne zareagoval a  ponúkol na 
usporiadanie turnaja dobré pod-
mienky. Vďaka patrí personálu pen-
ziónu Teniscentrum v  Tatranskej 
Lomnici, rozhodcom, supervisorovi 
Lászlóovi Nyiröovi z  Maďarska, 
mestu Poprad, ktoré poskytlo teni-
sové dvorce, sponzorom, STZ za dô-
veru pri organizovaní tohto turnaja, 
ale aj hráčom za ich profesionálny 
prístup, vynikajúce výkony a trpez-
livosť pri presúvaní sa z Popradu do 
Tatranskej Lomnice.

Tibor LEŠNIAK, 
riaditeľ turnaja

Fakty Naceva Cup 2012

✪  V kvalifi kácii nastúpilo do 64-členného pavúka 26 Slovákov, do hlavného turnaja sa 

prebojovali Milko, Masár a Vittek

✪ V hlavnom turnaji hralo 15 Slovákov, najďalej sa dostal Semjan do semifi nále

✪  Finále dvojhry: Jaroslav Pospíšil (4-ČR) – Márton Fucsovics (5-Maď.) 6:4, 7:5, fi nále 
štvorhry: Roman Jebavý, Jan Šátral (1-ČR) – Filip Havaj, Juraj Simčák (SR) 7:6, 7:6(2)

Trofej z Tatier Pospíšilovi
Naceva Cup v Tatranskej Lomnici sa skončil v dvojhre i štvorhre úspechom Čechov

Obe trofeje z  tretieho ročníka desaťtisícového turnaja kategórie 
futures Naceva Cup, ktorý sa z Michaloviec presťahoval do Tatranskej 
Lomnice, získali českí tenisti. Dvojhru vyhral Jaroslav Pospíšil, 
štvorhru dvojica Roman  Jebavý, Jan Šátral. Zo Slovákov sa najďalej 
prebojoval do semifi nále Marek Semjan, dvojica Juraj Simčák, Filip 
Havaj bola vo fi nále štvorhry.

Zľava supervisor László NYÍRŐ, finalista Márton FUCSOVICS, riaditeľ turnaja Tibor LEŠNIAK a víťaz Jaroslav POSPÍŠIL
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Tematínska 5, 851 05 Bratislava

email: sedven@centrum.sk 

mobil: 0905 604 975

www.sedven.sk

• tenisové ihriská

• nafukovacie haly

•  predaj a dovoz balenej 

antuky

• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 

areálov

•  inžinierska a projektová 

činnosť

• detské ihriská

Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

REZERVUJ SI KURT NA ZIMNÚ SEZÓNU!!!

www.ntc.sk
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V dňoch 30. októbra až 1. no-
vembra 2012 sa v Bratislave usku-
toční už po trinásty raz medzi-
národný certifikačný workshop 
tenisových trénerov Adult Deve-
lopment Certifi cation Workshop. 
Organizuje ho svetoznáma inšti-
túcia PTR (Professional Tennis 
Registry), ktorej certifikácie sú 
uznávané vo viac ako 120 kraji-
nách celého sveta. Od roku 2000, 
keď bol v Bratislave workshop po 
prvý raz, získalo medzinárodnú 
licenciu  vyše 200 trénerov, čím sa 

Slovensko zaradilo na popredné 
miesto vo svete!

Podmienkou účasti nie je žiadna 
trénerská kvalifi kácia, predpokladá 
sa však primeraná úroveň hrania. 
Účastnícky poplatok za workshop je 
125 USD. Pre tých, ktorí chcú robiť 
aj skúšky, aby získali medzinárodný 
certifi kát a licenciu, je to ešte navyše 
175 USD (poplatok za skúšky, štu-
dijný materiál a členské poplatky na 
roky 2012 a 2013 a 2014). 

S  certifi kátom PTR budete mať 
prístup k  informáciám o  voľných 

trénerských miestach nielen v USA, 
ale v  celom tenisovom svete. Bu-
dete dostávať mesačník Tennis Pro 
Magazine  vydávaný PTR, ktorý je 
určený trénerom tenisu. Taktiež 
budete mať prístup k  učebným 
a informačným textom PTR. Nad-
väzne na tento kurz sa uskutoční 
(v  prípade záujmu) v  piatok, 2. 
novembra 2012, ďalší kurz 100+  
Stroke Analysis and Corrections. 
Zameriava sa predovšetkým na 
najčastejšie chyby v  tenise a  pre-
zentáciu množstva techník na ich 

odstránenie. Bude trvať približne 
4 hodiny a jeho cena je 75 USD (pre 
členov PTR 50 USD).

Poplatky sa platia priamo na 
mieste konania workshopu. Bližšie 
informácie poskytne organizátor 
workshopov Dr. Peter Čáp a  sú 
uvedené aj na webovej stránke SZT: 
www.stz.sk.

Kontakty: Dr. Peter Čáp,  PTR 
Slovakia Director, Jurigovo nám. 
5/72,  841 04  Bratislava 4, telefóny: 
0915206299, 02/65425394, e-mail: 
pcap@stonline.sk 

Trochu oneskorene sme dostali do 
redakcie príspevok o  jubilejnom 40. 
ročníku tenisového turnaja o  Pohár 
primátora mesta Sliač, ktorý orga-
nizoval TK Sliač spolu s  Mestským 
úradom Sliač. Podujatie sa uskutoč-
nilo začiatkom augusta na tenisových 
kurtoch v Sliači a napísal nám o ňom 
Igor GUBÁN, organizátor turnaja.

Ide o jeden z najstarších a zároveň 
veľmi obľúbených turnajov na Sloven-
sku, ktorý začínal písať svoju históriu 
v  roku 1973. Tohtoročný ročník bol 
historický v tom, že sa na našich kur-
toch bojovalo o celkové víťazstvo už 
po 40. raz. Vzhľadom k jubilejnému 
ročníku sa organizátori rozhodli od-
meniť hráčov, ktorí sa veľkou mierou 
zaslúžili o  športovú kvalitu turnaja 
a zároveň prispeli do tenisu svojim ry-
tierskym a ľudským postojom. Právom 
boli ocenení ako tenisoví mušketieri. 

Medzi ocenenými boli: Ladislav 
Longauer z Podbrezovej (bývalý pred-
seda Stredoslovenského tenisového 
zväzu), Pavel Mrkvan z  Fresh Club 
Zvolen, ktorý sa nezmazateľne zapísal 
do histórie turnaja ako 5-násobný 
víťaz v rokoch 1978 – 1982, Miroslav 
Izák z Banskej Bystrice, Marek Liptai 
z Martina, Jordán Žufk a z Kremnice, 

3- násobný víťaz turnaja Ján Surový 
z  Ružomberka. Z  mladšej kategórie 
hráčov bol ocenený  Tomáš Kubiš 
z  Fresh Club Zvolen, ktorý zvíťazil  
v rokoch 2000 a 2001.

Potešiteľná bola aj skutočnosť, že 
ocenení hráči Jordán Žufka a  Ján 
Surový, ktorí sa na našom turnaji 
zúčastňovali od  prvých ročníkov 
a  medzitým im pribudlo už zo-
pár šedivých vlasov, si túto pamätnú 

udalosť prišli pripomenúť aj ako hráči.
TK Sliač pri príležitosti jubilejného 

ročníka ocenil aj bývalých hráčov 
a  funkcionárov tenisového klubu 
Sliač, ktorí sa významnou mierou 
zaslúžili o to, aby tento turnaj vzni-
kol a dospel až do tohto jubilejného 
ročníka. Medzi ocenenými boli: Jozef 
Zverko, Dušan Danko, Ján Hoher, 
Juraj Hoher, Dušan Melicháč, Juraj 
Vajdička, Ján Vajdička, Dušan Rutt-

kay, Tibor Kubolka, Ján Sagitárius, 
Jozef Šebeň, Juraj Čiampor, Pavel 
Antalík, Igor Gubán, Juraj Valentíny 
a Július Gubán st.

Tohtoročné podujatie bolo zara-
dené do „C“ kategórie, čo prispelo ku 
kvalitnému hráčskemu obsadeniu. 
Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 
32 hráčov z klubov z Bratislavy, Žiliny, 
Banskej Bystrice, Zvolena, Kremnice, 
Ružomberka, Partizánskeho, Pod-
brezovej, Liptovských Sliačov, Šiah, 
Slovenskej Ľupče a samozrejme z do-
máceho klubu Sliač. 

Svoju dominanciu potvrdili hráči 
z Fresh Club Zvolen, ktorí boli v oboch 
fi nálových bojoch.

 Krásny darček k svojim 24. naro-
deninám si venoval Milan Kanka. 
Víťazstvom potvrdil rolu najvyššie 
nasadeného hráča a obhájil prvenstvo 
z minulého ročníka.

PTR prichádza opäť na Slovensko

V Sliači oslavovali štyridsiatku

Pohár primátora
mesta Sliač 2012 vo faktoch

DVOJHRA, semifinále:  Milan Kanka 

(Fresh Club Zvolen) – Roman Kušnír (TC 

DIXON Tenisia Banská Bystrica) 6:4, 6:4, 

Jakub Freibold (Fresh Club Zvolen)  - Jakub 

Novák (TC DIXON Tenisia Banská Bystrica) 

2:6, 6:4, 7:5, fi nále: Milan Kanka– Jakub 

Freibold 6:2, 6:2

ŠTVORHRA, finále: Kanka, Freibold – 

Kušnír, Marek Novák 6:3, 6:1Ocenení na sliačskom jubileu - zľava Tomáš KUBIŠ, Ladislav LONGAUER, Miroslav IZÁK, Marek LIPTAI, Ján HOHER, 
Ján SUROVÝ, Jordán ŽUFKA

Úspešní v Sliači – zľava Jakub NOVÁK, víťaz Milan KANKA, finalista Jakub FREIBOLD, Roman KUŠNÍR
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Kompletnú ponuku hľadajte na www.ttk.sk

Zaregistrujte sa na www. t t k .sk a získajte 30% zľavu z cien!

SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o., Dlhá 59, 931 01 Šamorín, e-mail:ttk@ttk.sk, www.ttk.sk, tel.: 0905711236

SVETOVÝ LÍDER VO VÝ VOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOV

Ku každému Lobster Grand 4 s diaľkovým ovládaním, 

rýchlonabíjačkou a ochranným krytom dostanete teraz ako BONUS balík 

termoregulačného oblečenia TTK (tepláková súprava, 2 tričká, 

2 šortky, 6 pár ponožiek) grátis - do vypredania zásob.

Firma Šport SERVIS Robert Nagy je výhradným dovozcom a distribútorom značiek TTK, TOPSPIN, LOBSTER pre SR a ČR.

NOVINKA:

Od teraz je možné 

LOBSTER prostredníctvom 

zabudovaného WIFI ovládať 

priamo cez dotykový display 

iPhone 

a free programom

 z APPSTORE! 

Firma Šport SERVIS je oficiálny zástupca svetoznámej tenisovej 

akadémie Sanchez-Casal pre Slovensko a Česko. Ponúkame 

a zabezpečujeme krátkodobé (1 - 4 týždne) aj dlhodobé pobyty 

(1-10 mesiacov) v najznámejšej tenisovej akadémii sveta v Barcelone, 

ktorá disponuje všetkými štyrmi GrandSlam povrchmi. Akadémia 

disponuje aj špičkovou školou a výučbou jazykov počas pobytov. 

V tejto akadémii sa pripravovali 

(alebo pripravujú) hráči ako 

Kuznecovová, Hantuchová, 

Murray, Dimitrov...

Viac info aj na 

www.sanchez-casal.com

a www.ttk.sk

TENISOVÁ AKADÉMIA SANCHEZ-CASAL VÝPLETY KLIP A GOSEN
KLIP K-BOOM vysokokvalitný polyester, ktorý 

dodáva o 30% vyššiu rýchlosť lopte ako iné 

polyesterové výplety pri maximálnej ochrane ruky 

a stabilite tenzie výpletu. Používa Oliver Nagy 

– 2. miesto rebríčka TENNIS EUROPE U14.

KLIP NATURAL GUT LEGEND – najstaršie 

prírodné črevo od najväčšieho výrobcu čriev na 

svete. Bezkonkurenčná cena. Ideálne pre všetky 

kategórie hráčov- najmä mládež.

GOSEN MICRO SHEEP – syntetické črevo s vlastnosťami ako 

prírodné črevo. Vynikajúci výplet v kombinácii s KLIP K-BOOM. 
Zaručuje rýchlosť a kontrolu lopty a maximálnu ochranu ruky.

LOBSTER je najkvalitnejší 

prenosný nahrávací stroj na 

trhu vhodný pre všetkých: 

začiatočníkov, deti, juniorských 

šampionov, rekreačných hráčov 

a profesionálnych 

hráčov tiež.



Slovak Beachtennis 
Open 2012

Víťazmi prvého ročníka Slovak Beachtennis Open sa stali prvé nasadené 
dvojice: u mužov Česi Lukáš Mrňavý s Pavlom Řádkom a u žien domá-
ce Alena Benčová s Andreou Hradeckou. V krásnom počasí absolvovalo 
25. augusta 12 mužských a 4 ženské dvojice spolu s usporiadajúcim klu-
bom 1. ABC Nitra premiéru ITF turnaja v plážovom tenise na Slovensku. 
Turnaj najnižšej kategórie ITF (G4) sa uskutočnil bez problémov, aj vďaka 
hlavnému rozhodcovi P. Matuščinovi  a  partnerovi podujatia, značke 
DUNLOP. Všetci zúčastnení hráči boli spokojní, niektorí doslova nadšení. 
Snáď sa nám podarilo naštartovať úspešnú tradíciu a staneme sa pevnou 
súčasťou medzinárodného kalendára. Viac na: www.plazovytenis.sk, 
www.itft ennis.com/beachtennis

Majstri SR 2012
Prví majstri Slovenska sú však z Nitry. U mužov skončil prvý v ko-

nečnom rebríčku Beachtennis Slovakia 2012 práve Radovan Laco, pred 
mladým ambicióznym Adamom Kakulom (2.miesto) a tretím Štefanom 
Ba z Bratislavy. Majsterkou Slovenska v plážovom tenise pre rok 2012 
sa stala Andrea Hradecká (Šebová), pred druhou Alenou Benčovou, 
s  ktorou reprezentovala SR aj na tohtoročných MS v  Burgase. Teší 
aj obsadenie tretieho miesta u žien – plece pri pleci na ňom skončili 
mladé tenistky Daniela Nováková a Natália Karaff ová. 

Člen prezídia 1. ABC Nitra Radovan LACO s víťazkami SBO 2012 - zľava 
Andrea HRADECKÁ, majsterka SR 2012 a Alena BENČOVÁ

Víťazi SBO 2012 - prvá nasadená dvojica z Česka, zľava Pavel ŘÁDEK, Lukáš 
MRŇAVÝ 

„Pred začiatkom letnej sezóny 
sme oslovili Slovenský tenisový zväz, 
rokovania boli rýchle a ich výsledok 
nám dodal potrebný vietor do pla-
chiet,“ hovorí Radovan Laco, člen 

prezídia 1. ABC Nitra. Základným 
športovým odvetvím tohto klubu je 
plážový volejbal, v ktorom 1. ABC 
Nitra od roku 2008 organizuje po-
pulárnu NBL (naj-
skôr Nitrianska, 
dnes už Národná 
beachvolejbalo-
vá liga) a od roku 
2009 so súhlasom 
SVF aj majstrov-
stvá SR amatérov. 
Aj  n a  z á k l a d e 
týchto referencií sa STZ nebál zveriť 
1. ABC Nitra organizáciu majstrov-
stiev Slovenska v  plážovom tenise. 
Klub má dnes vyše 250 členov.

„Séria majstrovstiev SR sa za-
čala 7. apríla v  bratislavskej hale 
na Patrónke, pokračovala dvoma 
turnajmi v  Nitre a  vyvrcholila pr-
vým ročníkom Slovak Beachtennis 
Open 25. augusta,“ sumarizuje 
sezónu Michal Ivan, druhý člen 
prezídia 1. ABC Nitra. Práve Slovak

Beachtennis Open bol zaradený 
v  ITF Beachtennis Tour 2012 ako 
turnaj G4, t.j. najnižšej kategórie zo 
7-stupňovej škály ITF Beachtennis. 
Pre 1. ABC Nitra, aj Slovensko, je to 
však významný dátum. O Slovensku 
je počuť opäť viac, našlo si svoje 
miesto aj na svetovej beachtenisovej 
mape, ktorá je kreslená okolo krajín 
ako Taliansko, Španielsko, Japonsko, 
či Aruba. 

„ Kr aj i ny  b e z 
mora, ako naša, 
sa presadzujú veľ-
mi ťažko. Preto 
sme dupľom radi, 
že sme sa na STZ 
stretli s  ústreto-
vým prístupom, 
diplomaticky sme 

zabrali, zorganizovali turnaj ITF, 
čo umožnilo viacerým Slovákom 
a Slovenkám dostať sa do medziná-
rodného beachtenisového rebríčka. 
Tieto body môžu mať pre nich cenu 
zlata,“ pokračuje Ivan. 

Čaro beachtennisu objavili v tejto 
sezóne opäť ďalšie známe tenisové 
tváre: Ľudmila Cervanová, či sestry 
Pochabové. „Ľudka sa zúčastnila 
u nás tento rok na viacerých akciách, 

a aj vďaka nej zaznamenávame zvý-
šený záujem o beachtennis z Piešťan 
a okolia. Spomenúť treba aj Senicu, 
viacnásobne zastúpenú na Slovak 
Beachtennis Open, či Košice, ktoré 
sa možno už v budúcej sezóne sta-
nú druhým centrom slovenského 
beachtennisu,“ popisuje vznikajúcu 
slovenskú mapu Laco.                (mi)

SR na mape plážového tenisu
Rok 2012 prelomový - Slovak Beachtennis Open v kalendári ITF

Plážovému tenisu sa na Slovensku venuje klub 1. ABC Nitra od roku 
2009. Do minulého roka propagoval toto odvetvie tenisu organizáciou 
turnajov najmä v Nitre, zopár podujatí sa uskutočnilo aj v Bratislave. 
Prelomovým pre slovenský plážový tenis sa stal však rok 2012.

beachx
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Od začiatku deväťdesiatych rokov orga-
nizujú tenisti TK SALUS turnaje pre tých, 
ktorí si viac pamätajú. Od roku 2002 sa 
hrajú len štvorhry a s pribúdajúcimi rokmi 
na chrbtoch tenistov sa tento turnaj stáva 
najväčšou spoločensko-športovou akciou 
v tenise seniorov.

V tomto ročníku sa na ňom zúčastnilo 
16 dvojíc. Boli medzi nimi i  osobnosti 
- bývalý prezident SR Rudolf Schuster, 
profesor Viliam Fischer, televízny komen-
tátor Dušan Gabáni a  ďalší. Prišli hráči 
takmer z  celého Slovenska. Základnou 
podmienkou dvojice bolo, že jeden z hráčov 
musel mať minimálne 70 rokov a  druhý 

65 rokov. Medzi účastníkmi boli však aj 
dvojice, ktorých súčet rokov bol okolo 150!

V štyroch skupinách hrali po 4 dvojice. 
Prví dvaja postupovali do  štvrťfinále 
a ďalej sa už hralo vylučovacím spôsobom. 
Vo fi nále zvíťazila dvojica Horváth - Čer-
mák po tuhom a vyrovnanom boji nad pá-
rom Brna - Baláž 7:5. Na 3.mieste skončili 
Kaša - Foltýn. Dvojice, ktoré nepostúpili 
zo skupiny, hrali súťaž útechy a v nej zvíťa-
zila dvojica Frimmel - Fridrich.

Každý pár odhral minimálne 4 sety, 
fi nalisti hlavnej súťaže a aj súťaže útechy 6 
setov. A to je, vzhľadom na vek, úctyhodný 
výkon!          Martin FILLO

O banskobystrickom šampionáte 
nám napísala Dagmar Regendová: 
Majstrovstvá Slovenska družstiev 
seniorov 35+, tak ako vlani, aj 
v  tomto roku, sa uskutočnili na 
dvorcoch TC Dixon Tenisia Banská 
Bystrica. Súťaž sa začala s menším 
posunom, lebo do rána pršalo 
a kurty boli premočené. Aj napriek 
horšej kvalite dvorcov, už prvý 
deň priniesol veľmi vyrovnané 
a  dramatické stretnutia, v  ktorých 
sa o  víťazovi rozhodovalo až vo 

štvorhre. Boli to stretnutia medzi 
EMPIRE Trnava -TC Dixon Tenisia 
B. Bystrica 3:2 a MŠO Štúrovo – TJ 
CHEMSTAR 2:3.

Aj sobotňajšie zápasy priniesli 
tenis vynikajúcej úrovne. Do fi nále 
sa nakoniec prebojovali družstvá 
TC EMPIRE Trnava a VIVA ŠPORT 
Hodruša-Hámre. 

Aj keď finále i  zápas o  bronz 
boli rozhodnuté už po dvojhrách, 
ich priebeh zďaleka nebol až taký 
jednoznačný a  do posledného 

momentu nebolo isté, či sa nebude 
rozhodovať až vo štvorhrách. To 
platí hlavne o  stretnutí o  bronz 
medzi TK SLOVAN Bratislava -TJ 
CHEMSTAR. Napokon sa z bronzu 
tešilo družstvo TJ CHEMSTAR, 
ktorému sa tak trochu podaril 
husársky kúsok, keď prvé dva dni 
nastupovali na stretnutia iba s tromi 
hráčmi. Obhajca titulu z roku 2011 
SLOVAN sa  musel uspokojiť so 4. 
miestom. 

Titul majstra si odnieslo družstvo 
TC EMPIRE Trnava , ktoré hralo 
v zostave: J. Klement, R. Nebyla, E. 
Csarnakovics, H. Kula, F. Smrťka 
pod vedením kapitána M. Černáka.

Z  pohľadu vrchného rozhodcu 
to bol jeden bezproblémový tur-
naj. Najviac oceňujem korektný 
prístup hráčov. Aj keď si v  zápa-
soch nič nedarovali, boli k  sebe 
féroví. Nevyskytol sa jediný spor 
ani problém. Kapitáni družstiev 
i hráči dodržiavali časové termíny 
a všetky ostatné pokyny, takže celé 
majstrovstvá mali hladký priebeh. 

Šampionát 60+ zorganizovala 
Tenisová škola Petržalka na svojich 
dvorcoch na Nobelovom námestí. 

Podľa Ľubomíra Kureka, ktorý mal 
organizátorskú funkciu, prinieslo 
dvojdňové podujatie vyrovnané 
zápasy dobrej úrovne. 

„Musím uznať, že šesťdesiatnici 
sa – vzhľadom na ich vek – výbor-
ne pohybujú. Oceňujem lišiackosť 
niektorých hráčov, väčšina z  nich 
mala okolo 65 rokov a  tenisom 
si udržiavajú sviežosť a  zdravie,“ 
hovorí tréner Kurek. 

Víťazný tím TK ZZO Čadca hral 
v  zložení: O. Herman, J. Váleček, 
J. Žufk a, M. Kuzma, V. Herman.

Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov majú za sebou turnaje 
vo dvoch kategóriách – v Banskej Bystrici sa zišli tenisti nad 35 rokov 
a v bratislavskej Petržalke nad 60 rokov. Už zostáva len kategória 45+, 
ktorá sa zíde v Tatranskej Lomnici koncom septembra, po uzávierke 
tohto čísla. 

SALUS CUP s maximom 150 rokov

Víťazné družstvo 
35+ TC EMPIRE 
Trnava vpravo 

v ružových 
tričkách, vľavo 

finalisti VIVA 
ŠPORT Hodruša-

Hámre

Zľava finalisti BRNA, BALÁŽ, víťazi ČERMÁK, HORVÁTH

Konečné poradie 35+
1. TC EMPIRE Trnava

2. VIVA ŠPORT Hodruša-Hámre

3. TJ CHEMSTAR  

4. TK SLOVAN Bratislava

5. TK Ružomberok

6. TK DRANaM Košice

7. TC Dixon Tenisia B.Bystrica

8. MŠO Štúrovo

Konečné poradie 60+
1. TK ZZO Čadca

2. TC Slávia Univerzita Košice

3. TŠP-tenisová škola Petržalka

4. TKM TrenčínÚčastníci M SR seniorov nad 60 rokov

Radosť v Trnave a ČadciRadosť v Trnave a Čadci
Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov 35+ a 60+
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Pripomienky k rebríčkom
Konkrétne pripomienky treba zaslať písomne na 

predpísanom formulári najneskôr do 5. 10. 2012 e-ma-
ilom na adresu janka.siebenstichova@stz.sk alebo faxom: 
02/ 492 09 879. Viac informácií a formulár na pripomienky 
nájdete na internetovej www.stz.sk. Doručené pripomienky 
budeme spracovávať priebežne a prípadné opravy okamžite 
aktualizujeme na internete. Neakceptovanú pripomienku si 
môžete odkonzultovať na telefónnom čísle 02/ 492 09 886. 

Upozorňujeme, že v zmysle klasifi kačného poriadku, ak 
chce mať hráč započítané body zo zahraničného turnaja, je 
povinný dodať hracie plány na STZ. Preto si treba vo vlast-
nom záujme skontrolovať v karte hráča zaevidované zahra-
ničné turnaje a podklady z chýbajúcich turnajov urýchlene 
zaslať na STZ.

PRIPOMIENKY DORUČENÉ PO UVEDENOM 
TERMÍNE AKO AJ  PRIPOMIENKY NA ZARÁTANIE 
NEDODANÉHO ZAHRANIČNÉHO TURNAJA NEBU-
DEME AKCEPTOVAŤ !

Prihlášky 
do termínovej listiny 2013

prijímame do 15. 10. 2012 dvomi spôsobmi:

1/  turnaje detí, mladšieho, staršieho žiactva, dorastu 
a dospelých priamo cez klubový systém eTenis, t.j. netreba 
posielať písomnú prihlášku

2/  turnaje seniorov písomne na predpísanom tlačive „Pri-
hláška turnaja do TL“ na mail: janka.siebenstichova@stz.
sk alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, Príkopová 
6, 83106 Bratislava. 

Predbežnú termínovú listinu sme uverejnili v  mesačníku 
Tenis č.8. Prehľadný kalendár, všetky aktuálne informácie 
ako aj platné tlačivá nájdete na www.stz.sk .Upozorňujeme, 
že do TL 2013 zaradíme turnaje len tým klubom, ktoré si 
najneskôr do 31. 10. 2012 obnovia kolektívnu registráciu 
na rok 2013.

Prestupy
Prestupový termín sa začína 20. 10. 2012 a končí dňom 

10. 1 . 2013. Upozorňujeme, že termín prestupu je dodržaný, 
ak je prestup doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová 
pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového 
obdobia, t.j. 10. januára. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo 
prestupového termínu (pred alebo po termíne), sa odmietne.   
Prestup sa podáva na predpísanom tlačive „Hlásenie prestu-
pu“ (nájdete na www.stz.sk ) a musí byť k nemu doložený 
doklad o zaplatení prestupového poplatku 35 € (za hráča do 
59 rokov) alebo 4 € (za hráča od 60 rokov).

POZOR: poplatok za prestup nezahŕňa predĺženie regis-
trácie, preto ak hráč nemá v čase žiadosti o prestup platnú 
registráciu, musí zaslať spolu s prestupom aj poplatok za 
obnovu registrácie 40 €.

Kolektívna registrácia 2013
Upozorňujeme všetky kluby registrované v STZ, že termín 

obnovenia kolektívnej registrácie na tenisový rok 2013 je 
1. – 31. októbra 2012. 

Poplatok za obnovenie registrácie v termíne, t.j. do 31.10. 
je 5 €, po tomto termíne 20 €.

Platbu môžete uhradiť v  hotovosti na STZ, bankovým 
prevodom, poštovou poukážkou typu U alebo hotovostným 
prevodom na účet číslo 262 973 0229 / 1100 vedený v Tatra 
banke, a.s., konštantný symbol: 0558, variabilný symbol pri 
kolektívnej registrácii: registračné číslo klubu.

Kópiu dokladu alebo informáciu o dátume zaplatenia 
registračného poplatku treba poslať na mailovú adresu 
alena.cernusakova@stz.sk, tel: 02/ 49209887, fax:02/49209879, 
inak bude klub evidovaný ako neregistrovaný a nebude mu 
pridelený turnaj do TL 2013.

Tlačivo na obnovu kolektívnej registrácie „Prihláška ku 
kolektívnej registrácii“ treba zaslať iba v prípade zásadnej 
zmeny v údajoch (názov klubu, predseda, tajomník, atď.), 
pričom zmena musí byť doložená kópiou zápisnice a pre-
zenčnou listinou.
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František Babej (32), bývalý úspešný slovenský 
junior, ktorý bol krátko aj profesionálny hráč (ako 
19-ročný bol 422. v  rebríčku) sa stane spoločne 
s inými úspešnými športovcami školy, členom Siene 
slávy University of South Alabama, kde v rokoch 
2002 – 2005 študoval. 

Príjemná správa sa k  nám dostala od Tomáša 
Čatára, ďalšieho niekdajšieho popredného sloven-
ského juniora, ktorý tiež študoval v USA, kde teraz 
aj žije. František Babej sa vlastne do USA v roku 
2002 vybral na základe kontaktu na trénera Scotta 
Novaka, ktorý dostal od Tomáša. 

„Som prekvapený, že viete o mojom prijatí do 
univerzitnej siene slávy,“ reagoval Babej na naše 
oslovenie. Podobne však bolo pre neho nečakané 
pozvanie na novembrovú slávnosť. „Vyberiem sa 
tam na pár dní, slávnosť sa uskutoční 3. novem-
bra,“ uviedol.

Babej spolu s Miloslavom Grolmusom boli pr-
vými členmi NTC pred tuctom rokov, keď centrum 
iba vznikalo a nemalo ešte zázemie, v akom sa pri-
pravujú jeho súčasní členovia. Cesty bývalých špič-
kových juniorov sa potom rozišli. Grolmus  sa dal 
na trénerskú dráhu, dnes vedie Filipa Horanského, 
Babej šiel študovať do USA a po skončení Mitchell 
College of Busines na Univerzite v Južnej Alabame 
sa vrátil domov a snaží sa uplatniť vo svojej profesii 
zameranej na zahraničné alternatívne bankovníc-

tvo. Ale popritom sa pohybuje aj v tenise ako tréner.
„Školu v Amerike som stihol urobiť za štyri roky. 

Pochopiteľne, za univerzitu som hral po celý čas 
tenis a  dosiahol som semifi nále dvojhry NCAA. 
Víťazom univerzitných majstrovstiev sa vtedy 
stal Benjamin Becker,“ spomína František Babej 
na úspešný rok 2004. Práve toto jeho semifi nále 
považuje škola za mimoriadny výsledok – bolo 
prvým v  podaní tenisového reprezentanta uni-
verzity. Babej mal vynikajúcu sezónu. V dvojhre 
bol v rebríčku 17., vo štvorhre 49. Univerzitný rok 
2003 - 04 končil s bilanciou 32 - 3, jeho víťazná 
šnúra trvala 26 zápasov. 

„V  čase, keď som hral a  študoval v  USA, bol 
medzi poprednými hráčmi okrem Beckera aj John 
Isner, súčasná americká jednotka,“ pripomína Ba-
bej, ktorý do Bratislavy ako tenisová nádej prišiel 
v polovici deväťdesiatych rokov z Humenného. Po 
návrate z USA žije s rodinou v Bratislave.

Ako hráč sa tohto roku predstavil v extraligovej 
Galante, ako tréner pôsobil v akadémii Mojmíra 
Mihala, ale teraz sa už otec dvojročnej dcéry snaží 
plnohodnotne venovať hlavnej profesii v oblasti 
investícií do vecných hodnôt a privátneho ban-
kovníctva v Lichtenštajnsku. Novembrový výlet do 
USA bude príjemnou spomienkou na študentské 
a  tenisové časy úspešného univerzitného hráča.

 (zw)

V programe londýnskych paralympijských hier 
29. augusta – 9. septembra bol tenis vozičkárov 
jedným z 20 športov. Tentoraz sa nehralo vo Wim-
bledone, ako počas olympijských hier, ale v no-
vom areáli Eton Manor v Olympijskom Parku. 

Po prvý raz v histórii paralympijských hier pri-
pravili organizátori špeciálne pre vozičkárov nový 
tenisový stánok. Eton Manor mal divácku kapaci-
tu 10 500 miest, centrálny dvorec 5000 sedadiel. 
Tak ako na všetkých športoch na paralympiáde 
v Londýne, aj sem chodili diváci vo veľkom počte 
(na atletike bývalo aj doobeda 80-tisíc divákov).

Tenis na vozíku bol medailovým športom 
po šiesty raz. Paralympijský debut mal v Soule 
1988 ako ukážkový šport, prvé kovy rozdávali 
v  Barcelone ´92. V  Londýne nachystali pre te-
nistov-vozičkárov 6 medailových kolekcií (trieda 
quad mužov je v  programe paralympiády od 
Atén 2004).

Paralympijský tenis má svoje veľké hviezdy. Su-
verénkou ženského pavúka bola svetová jednotka 
Esther Vergeerová z Holandsla. S krajankou Mar-
jolen Buisovou získala titul aj vo štvorhre a stala sa 
najúspešnejšou tenistkou paralympijskej histórie 
so štyrmi singlovými zlatými medailami. Dvoj-
hru mužov vyhral Japonec Šingo Kunieda, ktorý 
vo fi nále zdolal najvyššie nasadeného Francúza 
Stephana Houdeta. Štvorhru vyhrali Švédi Stefan 
Olsson, Peter Vikström. Dvojhru triedy quad 
vyhral Noam Gershony z Izraela, čo je, podobne 
ako u Japonca Kuniedu, historické prvenstvo. 

Na turnaji štartovalo 112 reprezentantov 
z 31 krajín, medzi nimi aj jediný Slovák Dávid 
Chabreček. Jeho pobyt v Londýne bol krátky – 
vypadol v prvom kole. Žreb mu nadelil ťažkého 

súpera –Holanďana Ammerlaana, desiateho 
nasadeného. „Je to krutý žreb. Strieborný z Pe-
kingu je bývalou svetovou jednotkou a vysokým 
favoritom,“ skonštatoval tréner Peter Rusňák. 
„Pravda, v takejto konkurencii je ťažké si vybrať 
prijateľného súpera.“ 

Chabreček Holanďanovi podľahol 2:6, 1:6 
a  podobne ako na predchádzajúcich paralym-
piádach v Pekingu, kde mal ešte silnejšieho sú-

pera vo Francúzovi Houdetovi, i Aténach, zostal 
30-ročný rodák z Čadce pred bránami druhého 
kola 64-členného pavúka. Slovenský vozičkársky 
tenis prežíva zložité obdobie. Vo svetovom reb-
ríčku má len dvoch zástupcov – Chabrečka (47.) 
a Masaryka (283.), pre ktorého žiadal Slovenský 
paralympijský výbor voľnú kartu do Londýna. 
Negatívna odpoveď znamenala, že Slovensko 
nemohlo postaviť dvojicu do štvorhry.       (zw)

Babej si ide do USA po poctu 
Do Siene slávy Univerzity v Južnej Alabame uvedú aj slovenského tenistu

Chabreček mal smolu na žreb
Na paralympiáde v Londýne vyhrávali najväčšie hviezdy 

Dávid CHABREČEK a tréner Peter RUSŇÁK na dvorcoch Eton Manor v Londýne
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Nové medzinárodné 
halové turnaje ITF

seniorov na Slovensku
STZ oznamuje, že v novembri 2012 sa na Slovensku uskutočnia dva 
halové medzinárodné turnaje seniorov ITF Grade 5

3. - 6. 11. 2012 v TC Empire Trnava
uzávierka prihlášok cez IPIN ( www.itft ennis.com/ipin do 10. októbra 
2012

10. - 12. 11. 2012 v Tatranskej Lomnici
uzávierka prihlášok cez IPIN ( www.itft ennis.com/ipin ) do 24.ok-
tóbra 2012
Všetky informácie na stránke STZ www.stz.sk v sekcii „International 
Tournaments“  alebo na stránke www.itft ennis.com

Čas plynie neuveriteľne rýchlo, 
a preto je ťažké uveriť, že v  tomto 
roku sme si pripomenuli desať rokov 
od úmrtia a nedožité sedemdesiati-
ny zakladateľa tenisového klubu na 
„Rybníku“ JUDr. Ivana Čierneho 
(10. 5. 1942 - 20. 7. 2002). 

Ivan Čierny mal najväčšie zásluhy 
na celom postupnom budovaní te-
nisového klubu v športovom areáli 
Slávia Trnava – dnešný TC EMPIRE 
Trnava, kde je momentálne vybudo-
vaný možno najkrajší tenisový stá-
nok Slovenska. Keďže v začiatkoch 
klub nemal svojich hráčov a museli 
byť postupne vychovávaní, JUDr. 
Čierny kládol dôraz na tréningový 
proces a výchovu mladých tenistov.

V dňoch 9. – 4. septembra 2012 
sa uskutočnil v areáli TC EMPIRE 

Trnava turnaj mladšieho žiactva 
druhej najvyššej kategórie pod 
názvom Memoriál Ivana Čierne-
ho, ktorého pamiatku si takouto 
formou každoročne pripomíname. 

Celkovo sa prezentovalo na 
turnaji 35 chlapcov a  37 dievčat. 
Chlapci vytvorili 11 a  dievčatá 
15 párov. Domáci klub mal zastúpe-
nie v súťaži 10 hráčmi. U chlapcov sa 
najväčšie nádeje vkladali do Kevina 
Kurtina (2. nasadený) a  Michaela 
Škodu (5. nasadený). Kevin bohužiaľ 
nezvládol štvrťfi nálový zápas proti 
Martinovi Dobrému a podľahol mu 
3:6, 2:6. Príjemne prekvapil Michael 
Škoda, ktorý to dotiahol do semifi -
nále. Michael prehral v  semifi nále 
jasne s  neskorším víťazom Davi-
dom Čiernym zo Zvolena, ktorý ale 

v  tomto roku hosťoval za domáci 
klub a  výraznou mierou prispel 
k celkovému triumfu na majstrov-
stvách Slovenska družstiev mladšie-
ho žiactva. David bol počas celého 
turnaja suverénny a  ani v  jednom 
stretnutí nepripustil drámu čo i len 
v jednom sete. Vo fi nále zdolal nena-
sadeného Juraja Gajdoša 6:1, 6:1. Je 
kuriózne, ale trochu i symbolické, že 
na Memoriáli Ivana Čierneho vyhral 
David Čierny... 

Kevin Kurtin si napravil chuť 
vo štvorhre, keď spolu s  Davidom 
Čiernym, ako nasadený pár číslo 
1, zdolali vo fi nále pár Fekete, Žák 
6:3, 6:0.

V  súťaži dievčat taktiež domi-
novala prvá nasadená Lenka Stará, 
ktorá vo fi nále zdolala Patríciu Ju-

nasovú 6:1, 6:2. Príjemným prekva-
pením turnaja bol postup domácej 
Natálie Schwarcovej do semifi nále. 
V  ňom podľahla neskoršej víťazke 
Starej po setoch 3:6, 1:6. Natália po 
boku Lenky Starej vybojovala druhé 
miesto vo štvorhre. Vo fi nále pod-
ľahli Patrícii Junasovej a Alexandre 
Mrvovej 4:6, 5:7. Ceny najlepším 
odovzdával Ivan Čierny, syn zakla-
dateľa klubu, na počesť ktorého sa 
memoriál hrá.

Chceme poďakovať všetkým 
sponzorom, za pomoci ktorých sa 
podarilo zabezpečiť nadštandardné 
ceny pre víťazov v celkovej hodnote 
1100 €, čo bezpochyby zatraktívnilo 
celé podujatie. 

Tomáš BOLEMAN,
riaditeľ turnaja

Slovenská tenistka Anna Fajnorová (vpravo) získala po boku Rusky Ale-
xandry Ščipakinovej na medzinárodnom turnaji TE16 prvej kategórie   
Mercedes Jugend Cup v  nemeckom Renningene titul. Dvojica vyhrala 
v silnej konkurencii, čo bolo potešiteľné hlavne pre Fajnorovú, ktorá v lete 
nemohla pre chorobu plnohodnotne trénovať. Jej problémy s alergiou 
sa lekárom podarilo úspešne liečiť a turnajové víťazstvo je preto veľkým 
povzbudením.

MemoriálMemoriál
Ivana Čierneho vyhral Ivana Čierneho vyhral 
David ČiernyDavid Čierny
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Prezident

RNDr. Tibor Macko

tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár

Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878

igor.moska@stz.sk

Sekretariát

tel.: 02/492 09 801

fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek

Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas

tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 

tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. Emil Vrábel

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo a listový kontakt

Tenisová hala, 

E. Belluša 2, 

921 01 Piešťany

tel.: 033 / 7742675

mobil: 0917976349

fax: 033 / 7626628

Úradné hodiny:

utorok, štvrtok 

17.00 - 19.00 h

sobota

10.00 - 12.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 

041 01 Košice

Listový kontakt: 

Stará Baštová 7, 

040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939

tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Recepcia:

tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Mgr. Ján Černušák

tel.: 02/492 09 845

jan.cernusak@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Róbert Mokráň

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

robert.mokran@stz.sk

Marketingová manažérka

Lucia Cvengrošová

mobil: 0903/221 552

fax: 02/492 09 878

lucia.cvengrosova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Pieš any, Rekrea ná 4, karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

IHRISKÁ:  tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...

VYBAVENIE:  konštrukcie, náradie, oplotenie, siete, ...

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 
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NOVÝ PEUGEOT 208

Kombinovaná spotreba 3,4 – 5,8 l/100 km, emisie CO2 87 – 135 g/km. * Záruka 4 roky (60 000 km). 
   

Nová generácia motorov
Menej emisií CO2 a nižšia 
spotreba paliva.

Dotykový displej
Multimédiá, GPS, rádio, 
palubný po íta  
(v štandarde už od druhej
výbavovej úrovne Active) 

Od ah ená konštrukcia
Pre vä šiu svižnos , nižšiu spotrebu 
paliva a menej emisií CO2. 

RODENÝ SLOVÁKÝÝÝÝÝÝ ÁÁÁÁÁÁ

peugeot.sk

NIEKTORÉ POCITY 
SÚ NEZABUDNUTEĽNÉ 

NOVÝ PEUGEOT 208 5-DVEROVÝ UŽ OD 9 990 €
 s ESP, 6 airbagmi, klimatizáciou, tempomatom, rádiom s CD/MP3!

4 *
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Ví az ankety Zlatý volant slovenského 
vydania magazínu Auto Bild.
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