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Po sobote iba remíza

O úvod sa postarali Daniela Hantuchová (v 
rebríčku WTA 20.) a Pauline Parmentierová 
(62.). Až do stavu 4:4 sa obe hráčky oťukávali, 
ťahali za prsty. Potom Hantuchová, ktorú 
neposlúchalo prvé podanie, zabojovala a po 
dvoch nevýhodách získala gem na 5:4. Boli 
to ale nervy. Jej súperka odpovedala čistou 
hrou, získala psychickú prevahu a set po 70 
minútach vyhrala! Odpoveď Daniely však 
bola jednoznačná, za 38 minút vyhrala 6:1 
a  prakticky sa ukázalo, aký je medzi nimi 
skutočný výkonnostný rozdiel. 

Preto sa všeobecne očakával bezproblé-
mový záverečný set. Ale bolo to len zbožné 
želanie. Francúzka totiž, stále hecovaná 
Nicolasom Escudém, kapitánom družstva, 
začala od stavu 1:3 hrať vabank. Riskovala na 
podaní, dotiahla to na 6:6, potom dokonca 
na 7:6. AEGON aréna burácala. Hantuchová 
to nevzdala  a po 78 minútach set vyhrala.  
Bola to však neuveriteľná dráma so šťastným 
koncom pre nás. 

Aj dvojhra Dominika Cibulková (16.) 
– Virginie Razzanová (99.) mala byť bez-
problémová. V podstate aj bola. Lebo trochu 
prispanú Cibulkovú rýchlonohá Razzanová 
prestrieľala, hoci sa predpokladalo, že to 
bude naopak. Za 89 minút bolo po zápase. 
Stav: 1:1.

Horúca nedeľa, hoci mrzlo!

Už dostatočne nabudená Cibulková, na 
rozdiel od stretnutia s  Razzanovou, pred-
viedla v  súboji s  Parmentierovou spanilú 
jazdu. Preháňala svoju súperku po dvorci ako 
chcela a dorážala ju nechytateľnými údermi 
po čiarach. Francúzka však opäť  srdnato 
bojovala, a  tak obecenstvo videlo naozaj 
kvalitný a zaujímavý zápas.  Dominike opäť 
poriadne nevychádzalo prvé podanie, čo 
Parmentierová využívala na agresívne returny. 
Naša reprezentantka však skvelým pohybom 
dokázala vymazať tento nedostatok a z dvorca 
vypoklonkovala svoju súperku za 89 minút. 
Slovensko sa ujalo vedenia: 2:1.

Galský kohút u nás dokirikíkal
Podľa postavenia hráčok v rebríčku WTA 

v dvojhre a štvorhre malo byť 1. kolo II. skupiny Fed 
Cupu Slovensko – Francúzsko o postup do baráže 
o I. svetovú skupinu, pre nás hladkou záležitosťou. 
Ale nebolo! Potvrdila sa totiž stará skúsenosť, že 
v  tejto súťaži rebríčky vždy neplatia. Pravda, už 
to máme za sebou. Francúzky sme poslali domov 
s dlhým nosom, vrátili sme im prehru 2:3 z roku 
2009 v  Limoges a  vo vzájomných stretnutiach 
v tejto súťaži vedieme 2:1. 

FeD CuP
SvetovÁ SkuPina
4. - 5. februára 2012

ruSko - ŠPanielSko 3:2; Šarapovová - 
Solerová-Espinosová 6:2, 6:1, Kuznecovová 
- Suárezová-Navarrová 6:3, 6:1, Petrovová - 
Suárezová-Navarrová 0:6, 3:6, Kuznecovová 
- Solerová-Espinosová 6:2, 4:6, 6:3, Kuzneco-
vová, Petrovová - Llagosterová-Vivesová, Par-
rová-Santonjová 3:6 - skreč, Rusky odstúpili 

BelGiCko - SrBSko 2:3; Flipkensová - Jan-
kovičová 5:7, 5:7, Wickmayerová - Jovanovská 
6:4, 6:4, Wickmayerová - Kruničová 6:1, 
6:0, Flipkensová - Jovanovská 2:6, 4:6, Van 
Uytvancková, Wickmayerová - Jovanovská, 
Kruničová 6:7 (2), 6:4, 1:6 
talianSko - ukrajina 3:2; Erraniová – K. 
Bondarenková 6:2, 6:3, Schiavoneová - Curen-
ková 1:6, 2:6, Schiavoneová – K. Bondarenko-
vá 6:7 (6), 7:5, 6:4, Erraniová - Curenková 1:6, 
0:3 - skreč, Erraniová odstúpila, Pennettová, 
Vinciová - Curenková, Savčuková 7:5, 0:6, 6:1 
nemeCko - ČeSko 1:4; Lisická - Benešová 
6:2, 4:6, 2:6, Görgesová - Kvitová 6:3, 3:6, 8:10, 

Lisická - Kvitová 7:6 (2), 4:6, 1:6, Kerberová - 
Hradecká 6:4, 6:4, Görgesová, Grönefeldová 
- Benešová, Záhlavová-Strýcová 3:6, 6:7 (4) 

ii. SvetovÁ SkuPina
uSa - BieloruSko 5:0; McHalová - Jakimo-
vová 6:0, 6:4, S. Williamsová - Govorcovová 
7:5, 6:0, S. Williamsová - Jakimovová 5:7, 6:1, 
6:1, McHalová - Kustovová 6:0, 6:1, Hubero-
vá, V. Williamsová - Kustovová, Jakimovová 
6:1, 6:2 
jaPonSko - SlovinSko 5:0; Dateová-
Krummová - Hercogová 2:6, 6:4, 6:2, Moritová 
- Kolarová 2:6, 6:4, 6:3, Moritová - Hercogová 
3:6, 7:6 (6), 6:1, Narová - Rampreová 6:4, 6:4, 

Fudžiwarová, Moritová - Kolarová, Rampre-
ová 6:3, 5:7, 6:0 
SlovenSko - FranCÚzSko 3:2; Hantu-
chová - Parmentierová 5:7, 6:1, 9:7; Cibulková 
- Razzanová 4:6, 4:6; Cibulková - Parmentie-
rová 6:4, 6:3; Hantuchová Cornetová 6:3, 
6:4; Čepelová, Rybáriková - Mladenovicová, 
Razzanová 1:6, 2:6 
ŠvajČiarSko - auStrÁlia 1:4; Bacsinszká 
- Stosurová 2:6, 5:7, Vögeleová - Gajdošová 
6:0, 6:7 (8), 8:6, Vögeleová - Stosurová 3:6, 
2:6, Sadikovicová - Gajdošová 3:6, 6:3, 6:8, 
Bencicová, Sadikovicová - Dellacquová, 
Dokičová 5:7, 4:6

1. kolo II. svetovej skupiny Pohára federácie: Slovensko – Francúzsko 3:2

Daniela HANTUCHOVÁ rozhodla o víťazstve Slovenska Aké sú krásne! Slovenské tenistky s elegantným kapitánom na bankete.
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Galský kohút u nás dokirikíkal

Slovenky oslavujú - zľava kapitán Matej LIPTÁK, Magdaléna RYBÁRIKOVÁ, Dominika CIBULKOVÁ, Jana ČEPEOVÁ, Daniela HANTUCHOVÁ 

escudé sa sekol

Aj majster tesár sa niekedy utne, 
zvykne sa vravieť a zdá sa, tentoraz 
sa to podarilo kapitánovi hostí. Do 
poslednej chvíle tajil, že namiesto 
Razzanovej pošle do zápasu s Han-
tuchovou Alizé  Cornetovú (115.). 
Tento prekvapujúci taktický ťah odô-
vodnil po zápase. Vraj predpokladal, 
že Cornetová, ktorá hrá podobne ako 
Parmentierová, môže našu hráčku 
uťahať a poraziť. A Razzanovú vraj 
šetril na štvorhru. 

Nuž čo, nie je prvým ani posled-
ným kapitánom, ktorý sa takto sekol. 
Podľa všeobecného názoru mohla 
byť totiž pohyblivá a tvrdo hrajúca 
Razzanová pre Danielu oveľa neprí-
jemnejšou súperkou... Cornetovej 
slúži ku cti, že statočne bojovala, 
súperke nedala zadarmo ani jednu 
loptu, ale prakticky stále ťahala za 
kratší koniec. Podobne ako Cibul-
kovú, ani Hantuchovú neposlúchalo 
prvé podanie (preto by si vraj rada 

vymenila zranené rameno), hrala 
však pokojne, ale bojovne a  ťažila 
zo svojich veľkých skúseností. Za 
nadšených ovácií divákov v AEGON 
aréne získala po 111 minútach pre 
Slovensko rozhodujúci tretí bod. 

Štvorhra bez kanára!

Vo štvorhre si zmerali sily Rybá-
riková, Čepelová – Mladenicová, 
Razzanová. Bola to už len formalita, 
ale nie pre Francúzky. Ako tajfún 
zápas odštartovala podaním Mla-
denovicová, hráčka so srbskými 
koreňmi. Jednoznačne dominovala 
pri sieti. Ale svoje kvality i prehľad 
v hre výrazne predviedla aj Razzano-
vá. Hneď od začiatku bolo jasné, že 
naše hráčky nemajú nijaké šance. As-
poňže ani v jednom geme nedostali 
kanára. Možno keby boli hrali menej 
rekreačne, mohli svoje súperky viac 
potrápiť. Ale čo už. Po 60 minútach 
sa divadlo skončilo, Francúzsko 
upravilo konečný stav na 3:2.    -rik   

FeDCuPovÝ reBrÍČek
k 6. februáru 2012

1. Taliansko 28 867
2. Česko 25 280
3. Rusko 20 120
4. USA 12 412
5.  Srbsko 9295
6. Belgicko 6330
7.  Španielsko 5712
8.  Austrália 4915
9. Nemecko 4855

10. Ukrajina 4837
11. SLOVENSKO 4725
12. Japonsko 4232
13. Francúzsko 3200
14. Švajčiarsko 2680
15. Švédsko 2590

Slovenská radosť v  šatni s bojovým 
pokrikom kapitána Liptáka: Čo sa sta-
lo? Spontánna odpoveď: Vyhrali sme!

Francúzski fanúšikovia verili svojim hráčkam. Pauline PARMENTIEROVÁ, jednotka súpera, vyšla naprázdno.
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Po fedcupových zápasoch 
s Francúzkami chválili slovenské 
hráčky divákov. Štvortisícová ka-
pacita AEGON arény bola využitá 
po oba dni na deväťdesiat percent. 
Svoj ostrovček v hľadisku našla aj 
sympatická skupina Francúzov, 
ktorá do Bratislavy merala cestu 
autobusom. Hlasmi strojkýň slo-
venského víťazstva sa vraciame 
k úspešnému stretnutiu.

SoBota

HANTUCHOVEJ 30. VÍŤAZ-
STVO. „Veľmi som chcela tento 
zápas vyhrať. Pred začiatkom mi 
povedali, že by to bol jubilejný 30. 
triumf v Pohári federácie. Dokázala 
som to aj vďaka skvelým fanúši-
kom!“ povedala Hantuchová po 
výhre na Parmentierovou. „Veľmi 

si cením, že v  treťom sete som 
zvládla gem za stavu 4:5, v ktorom 
som prehrávala 0:30. Dala som 
tam pár skvelých servisov, čo bol 
malý zázrak, lebo s pribúdajúcimi 
minútami som pri podaní čoraz 
viac cítila bolesti ramena.“

CIBULKOVEJ SÚPERKA NE-
SADLA. „Razzanová hrala veľmi 
dobre. Môj výkon bol kolísavý, 
niekedy som chcela až moc a upo-
náhľala som to. Akoby som bola pri 
niektorých loptičkách zaskočená. 
Už som Virginie dávno nevidela 
zahrať tak dobre. Úvod zápasu 
mi trochu ušiel, rýchlo sa mi síce 
podarilo vyrovnať z  0:3 na 3:3, 
no potom som začala byť zasa 
netrpezlivá. Hra Razzanovej mi 
príliš nesedí...“ komentovala svoju 
prehru Cibulková.

neDeĽa

ODČINILA PREHRU Z  PR-
VÉHO DŇA. „Chcela som odčiniť 
sobotňajší nevydarený zápas proti 
Razzanovej a  darovať slovenským 
fanúšikom druhý bod,“ vyznala 
sa po výhre nad Parmentierovou 
Cibulková. „Som rada, že sa mi 
to podarilo. Hrala som útočne, 
chodila som si po loptičky, držala 
som súperku ďaleko za základnou 
čiarou. Nepustila som ju k  jej 
hre. Hrala som agresívne pri jej 
druhom podaní, diktovala som 
tempo. V  hľadisku bola úžasná 
atmosféra, diváci so mnou skvele 
spolupracovali.“

ROZHODLI SKÚSENOSTI 
„Som šťastná, že sa mi podarilo 
vybojovať rozhodujúci bod,“ de-

lila sa o  svoje pocity za stavu 3:1 
Hantuchová. „Rozhodli skúsenos-
ti. O  tom, že nastúpi Cornetová, 
som sa dozvedela iba niekoľko 
minút pred zápasom. Mala som 
pripravenú taktiku na Razzanovú 
a chvíľu mi trvalo, kým som našla 
na Cornetovú recept. Keď som 
zistila, čo na ňu platí, začala som si 
proti nej viac veriť. Bojovala som 
o  každú loptičku a  vyplatilo sa. 
Nemyslím si, že zo strany francúz-
skeho kapitána išlo o chybný ťah, 
že postavil namiesto Razzanovej 
Cornetovú. Virginie hrá priame 
údery, čo mi vyhovuje, zatiaľ čo 
Cornetová sa svojím štýlom viac 
podobá na Parmentierovú, ktorá 
ma v  sobotu poriadne potrápila. 
Pokiaľ ide o nášho súpera v baráži, 
želám si, aby sme hrali opäť doma.“

 Aké sú bezprostredné pocity 
kapitána po víťazstve?

Som šťastný, že sme body získali 
v dvojhrách a nemuseli sme ísť do 
rozhodujúcej štvorhry. Boli to ťažké 
zápasy, naše hráčky ich zvládli. 

 Oba sobotňajšie súboje boli 
tesné. Prečo v nich chýbala našim 
hráčkam väčšia uvoľnenosť?

Boli trochu zviazané tým, že 
sme hrali doma. A že boli v oboch 
zápasoch favoritkami. Nie je to 
jednoduché potvrdzovať to pred 
domácim obecenstvom. Trochu ich 
to zväzovalo, neboli v  optimálnej 
hernej pohode. Druhý deň sa uká-
zalo, že sme súperky mali prečítané 
a  vedeli sme, čo môžeme od nich 
očakávať.

 Prečo Cibulková v zápase s Raz-
zanovou nepodala výkon, na aký 
sme u nej zvyknutí? 

Bol som trochu prekvapený, ale 
zasa treba uznať kvality Razzanovej, 
ktorá ukázala skvelú hru. V ten deň 
hrala určite na úrovni hráčky TOP 
20. Bol som rád, že Dominika sa 
otriasla a  v  súboji jednotiek proti 

Parmentierovej už bola v  nedeľu 
dominantnou hráčkou. Bolo to pod-
mienené aj iným štýlom hry súperky. 
Pravda, ani v tomto zápase to nebolo 
jednoduché, ale Dominika podala 
výborný výkon.

 Francúzsko patrí medzi teni-
sové veľmoci. Do Bratislavy prišla 
početná výprava, aj dosť fanúšikov. 
Bolo cítiť, že ide o vyspelú tenisovú 
reprezentáciu?

Bolo – a  veľmi. My sme boli - 
vzhľadom na postavenie v  rebríč-
ku - favoritmi. Ale bolo vidieť, že 
Francúzky hrajúce za reprezentáciu 
sú odhodlané podať maximálne 
výkony. Prekvapila ma Razzanová 
v zápase s Cibulkovou. Keby tak hra-
la aj na turnajoch, bola by v rebríčku 
iste vyššie. 

 Zaskočilo vás, že ju do nedeľ-
ňajšej dvojhry proti Hantuchovej 
francúzsky kapitán nepostavil?

Vôbec som to nečakal. Daniela 
sa takticky chystala proti nej a pät-
násť minút pred zápasom, keď sa 
rozcvičovala, sme sa dozvedeli, že 
bude hrať Alizé Cornetová. Rýchlo 

sme začali preberať taktiku na novú 
súperku. Daniele som zdôraznil, že 
je to hráčka, s ktorou sa už stretla, že 
vie, čo ju čaká. Snažili sme sa rýchlo 
prepnúť na inú súperku. 

 V koncovke druhého setu tohto 
zápasu boli ťažké stavy. Neobávali 
ste sa o víťazstvo?

Daniela ukázala svoju bojov-
nosť. Mala mečbal, nevyužila ho, 
ale psychicky ju to nepoložilo. Aj 
v  poslednom geme ukázala, že vie 
zabojovať, vďaka tomu získala náš 
rozhodujúci bod.

 Keď ste predlžovali zmluvu so 
zväzom, hovorili ste o motivácii 
vrátiť Slovensko do svetovej sku-
piny. 

Samozrejme, to je veľká výzva 
pre mňa i hráčky. Vieme, že v prvej 
i  druhej svetovej skupine sú veľmi 
silné tímy. Napriek tomu, že bolo 
Francúzsko papierovo slabšie, odo-
hrali sme s ním náročné stretnutie. 
A  tak je to s  každým súperom 
z  elitnej skupiny. Papierovo, ale aj 
výkonnostne, hráčky majú na to, aby 
patrili do I. svetovej skupiny.    (zw)

Chceme medzi elitu
Kapitán Matej Lipták o stretnutí s Francúzskom a postupových ambíciách

Slovenský fedcupový kapitán Matej Lipták prekonal vytrvalosťou 
všetkých svojich predchodcov. Pri reprezentácii je štvrtý rok, zatiaľ 
najdlhšie. Pod jeho vedením sa Slovensko roku 2010 vrátilo do elitnej 
skupiny, ale vlani z nej zostúpilo. Víťazstvom nad Francúzskom si znovu 
utvorilo šancu bojovať o postup medzi osem najlepších tímov sveta. 

Matej LIPTÁK s francúzskym kapitánom Nicolasom ESCUDÉM

Hráčky velebili fanúšikov
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FeD CuP 21. - 22. apríla 2012
SemiFinÁle Svetovej SkuPinY

Rusko – Srbsko
Česko - Taliansko 

PlaY oFF o SvetovÚ SkuPinu
Španielsko - SlovenSko 

Nemecko - Austrália 
Ukrajina - USA 

Japonsko - Belgicko 
PlaY oFF o ii. SvetovÚ SkuPinu

Francúzsko - Slovinsko 
Švajčiarsko - Bielorusko 
Švédsko - Veľká Británia 

Argentína - Čína

V apríli poletíme do Španielska!
Fedcupový žreb Slovenkám nedožičil želané domáce prostredie

Dusno okolo 
Rezaiovej

Kapitán francúzskej repre-
zentácie Nicolas Escudé sa vy-
jadroval i pri citlivých otázkach 
dosť jednoznačne. K  neúčasti 
Marion Bartoliovej, francúz-
skej jednotky a  hráčky TOP 
10 v  bratislavskom tíme Fran-
cúzok povedal: „Bez nej je náš 
tím lepší a  atmosféra v ňom 
priaznivejšia.“ To ešte netušil, 
že v Bratislave predsa len bude 
dusno – pravda, okolo inej 
hráčky. Kapitán v  pôvodnej 
nominácii nahradil Aravane 
Rezaiovú Kristinou Mladenovi-
covou, ktorá sa s tímom v NTC 
pripravovala. Pochopiteľne, od 
hráčky prišla odozva. Rezaiová 
chcela na protest ešte v pia-
tok odletieť z Bratislavy a hoci  
v priebehu dňa svoje rozhod-
nutie zmenila, v sobotu ráno 
napokon zamierila do Paríža. 
„Odišla som z Bratislavy, pretože 
som nemala inú voľbu. Nemeno-
vaná osoba ma podrobila ostrej 
kritike a povedala mi, že mám 
opustiť výpravu. Nechcem byť 
pre ostatné dievčatá prekážkou  
a robiť problémy, preto som 
usúdila, že pre dobro tímu bude 
lepšie, ak odcestujem z Bratisla-
vy domov,“ povedala pre fran-
cúzske médiá Rezaiová. 

Okrem Španielok mohli zve-
renky kapitána Mateja Liptáka 
ešte naraziť na USA, Belgic-
ko a Austrália. O výhode do-
máceho prostredia rozhodol 
až dodatočný žreb. Slovenky si 
miestenku v baráži zabezpečili 
vďaka víťazstvu 3:2 nad Fran-
cúzskom v 1. kole II. svetovej 
skupiny v Aegon aréne NTC. 

V jedinom vzájomnom zápase 
Slovenky v novembri 2002 zdo-
lali Španielky vo finále Pohára 
federácie v Maspalomase a získali 
cennú trofej. Z aktuálnych tímov 
pri pamätnom stretnutí boli dve 
niekdajšie deblové partnerky 
Daniela Hantuchová, ešte stále 
reprezentantka Slovenska a Aran-
txa Sánchezová-Vicariová, dnes už 
kapitánka Španielok. 

Slovenské tenistky sa v ba-
ráži o účasť vo svetovej sku-
pine Pohára federácie (21. 
- 22. apríla) predstavia na 
pôde Španielska. Rozho-
dol o tom žreb v londýnskej 
centrále Medzinárodnej te-
nisovej federácie (ITF), pri 
ktorom Slovensko na základe 
najnovšieho fedcupového 
rebríčka figurovalo medzi 
nenasadenými tímami. 

Kapitán Slovenska Matej Lipták nebol nadšený vý-
sledkom žrebu. „Španielky som si želal, ale chcel som, 
aby sme s nimi hrali doma. Žreb rozhodol, že budeme 
hrať na španielskej pôde, čo som si najmenej prial. V 
domácom prostredí sú silné a zrejme sa rozhodnú hrať 
vonku na antuke, ktorá je ich najobľúbenejším povrchom. 
Ich najlepšie dve tenistky Anabel Medinová Garriguesová 

a Maria Jose Martinezová Sánchezová dosiahli dobré 
výsledky aj na hardoch, no antuku majú predsa len naj-
radšej. To isté platí aj o ďalších hráčkach, či už o Carle 
Suarezovej Navarrovej alebo Lourdes Dominguezovej 
Linovej. Určite však nie sme bez šancí na víťazstvo, lebo 
Dominika Cibulková i Daniela Hantuchová dokážu 
zahrať dobre aj na antuke.“ 

Skupina malých tenistiek z Lies-
kovského tenisového klubu – LTC 
prešľapovala pred šatňou Domi-
niky Cibulkovej čakajúc na au-
togram. Keď už merali takú dlhú 
cestu na Fed Cup do Bratislavy, 
nemôžu ísť domov naprázdno. 
Okrem autogramiády tlačové 
stredisko stretnutia zabezpečilo pre 
deti účasť na tlačovke Dominky 
a  spoločné fotografovanie. A  to 
nebolo všetko – na milé pózovanie 
naše jednotky zaostrili aj kamery 
všetkých televízií, a tak sa v pre-
strihoch spravodajstva zo stretnu-
tia Slovenska s Francúzskom ob-
javili aj dievčatá z agilného klubu 
trénerskej rodiny Tužinských. To 
je motivácia!                (zw)

LTC na tlačovke

Lipták: To som si najmenej prial

Španielky v prvej stovke rebríčka
26.  Anabel Medinová Garriguesová
40.  Maria Martinezová Sánchezová
55.  Carla Suárezová Navarrová
72.  Lourdes Dominguezová Linová  
73.  Silvia Solerová-Espinosová 
80.  Laura Pousová-Tiová

Maspalomas 2002 - Arantxa SÁNCHEZOVÁ-VICARIOVÁ a Daniela HANTUCHOVÁ
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Srbky rozhodli o  postupe po 
veľkej dráme v  Belgicku. Podobne 
ako Djokovič a spol. v Davis Cupe, 
aj hráčky okolo Jankovičovej si už 
kliesnia cestu medzi najlepšie tímy 
sveta. Pravda, aj tentoraz nastúpili 
bez Ivanovičovej, ba Jankovičová sa 
objavila v  Charleroi pre problémy 
so svalovým zranením iba v  jed-
nej dvojhre. Domácemu Belgicku 
chýbala ich jednotka Clijstersová. 
Definitíva padla až vo štvorhre, tak 

ako vlani v  Bratislave, ale po boku 
Kruničovej, ktorá trénuje v Brati-
slave pod vedením F. Babeja, hrala 
namiesto Jankovičovej Jovanovská. 
Proti Rusku na jeho pôde má Srbsko 
šancu iba v  kompletnom zložení. 

Rusky doma vyhrali nad Španiel-
skom, keď istotu mali po dvojhrách. 
Kapitán Ruska Šamiľ Tarpiščev si 
môže vyberať z  plejády dobrých 
a  skúsených hráčok, napriek tomu 
súboj so Španielskom, na lavičke 

ktorého po prvý raz sedela ako 
kapitánka Arantxa Sánchezová-Vi-
cariová, nemal jednoznačný priebeh. 
Za stavu 2:1 nestačilo Kuznecovovej 
ani vedenie 6:2, 4:1 na hladký zisk 
rozhodujúceho bodu. Solerová-
Espinosová sa vzoprela a  donútila 
favoritku k  tretiemu setu. „Ak by 
sme vyrovnali na 2:2, mohlo 
to byť veľmi zaujímavé. Máme 
silnú deblovú dvojicu,“ po-
znamenala španielska kapi-
tánka, niekdajšia partnerka 
Hantuchovej vo štvorhre. 
Česko si môže – aj v pozme-
nenom zložení - zopakovať 
vlaňajší triumf. Predovšetkým 
vďaka Kvitovej, ktorá už v 27 halo-
vých zápasoch v sérii nenašla premo-
žiteľku. V Porsche Arene v Stuttgarte 
chýbala domácim Nemkám ich jed-
notka Petkovicová, no Lisickú pre-
kvapila Benešová, ktorá v minulosti 
nepatrila medzi pevné piliere tímu 

kapitána Petra Pálu. Položila základ 
víťazstva, dva ďalšie body pridala 
Kvitová a – ako sa hovorí – bolo vy-
maľované. Teraz majú na domácom 
dvorci Češky šancu vrátiť Taliansku 
semifinálovú prehru z  Ríma 2010. 
Bude to zaujímavý súboj dvoch 
najúspešnejších fedcupových tímov 

posledných rokov (Talian-
sko víťaz 2006, 2009 a 2010). 
Kapitán domácich Corrado 
Barazzutti v Bielle, kde Talian-
sko proti Ukrajine hralo na 
antuke položenej slovenskou 
firmou Sporter, tŕpol najmä 
pri zápasoch Schiavoneovej. 
Prvý prehrala s  Curenkovou 

hladko 1:6, 2:6 a  v  druhom proti 
K. Bondarenkovej doháňala stra-
tu 6:7, 1:5... Napokon vyhrala po 
bezmála troch hodinách 6:7(6), 7:5, 
6:4. O  postupujúcom rozhodovala 
štvorhra, v  ktorej má Vinciová vo 
Fed Cupe bilanciu 17:0!  (zw)

Česko môže zopakovať triumf
Ženy Srbska mieria vo Fed Cupe, podobne ako muži v Davis Cupe, vysoko

Rusko – Srbsko, Česko – Taliansko. Takéto je zloženie aprílového 
semifinále svetovej skupiny Fed Cupu. Tri tímy z kvarteta už okúsili 
radosť zo zisku trofeje, iba Srbsko je semifinálovým nováčikom. 

Prehľad krajín po 1. kole Fed Cupu a Davis Cupu
FeD CuP: RUSKO, SrBSko, TALIANSKO, ČeSko
DaviS CuP: ŠPANIELSKO, RAKÚSKO, FRANCÚZSKO, USA, ČeSko, SrBSko, CHORVÁTSKO, 
ARGENTÍNA
Poznámka: V oboch súťažiach majú zastúpenie len Srbsko a Česko.

Česká radosť – Petra KVITOVÁ vyhrala ôsmu fedcupovú dvojhru v sérii Srbská radosť po víťazstve nad Belgickom a premiérovom postupe do semifinále

Novou členkou realizačného tímu 
slovenskej fedcupovej reprezentácie 
v  stretnutí s  Francúzskom bola 
magisterka Iveta Stanková. O  fy-
zioterapeutke spoločnosti Falck sa 
v tenisových kruhoch vie už dlhšie. 

„Prvý tenisový kontakt som mala 
cez Danielu Hantuchovú, ktorú ku 
mne nasmeroval kondičný tréner 
Maroš Molnár,“ vysvetľuje genézu 
svojho súčasného pôsobenia v tíme 
SR Iveta Stanková. Bolo to v  čase, 
keď sa Daniela trápila s pätou a ra-
menom. „Prišla ku mne, začali sme 
spolupracovať, videla výsledky nášho 
spoločného snaženia. Postupne ma 
objavovali ďalší tenisti.“

Spoločnosť Falck má dánsky pôvod 
a na Slovensku má päť rehabilitač-
ných centier. „Zameriavame sa na 
fyzioterapiu z medicínskeho pohľa-
du. Klienta vyšetríme, zisťujeme, 
v  čom spočívajú jeho problémy. 

U športovcov je dôležité nastavova-
nie celého organizmu. U tenistov do-
chádza k jednostrannému zaťaženiu 
svalstva. Dôležitá je manipulačná 
i mobilizačná terapia, ale podstatné 
je cvičenie, ktoré vychádza z onto-
genézy. Dieťa prechádza vývojom 
do jedného roku svojho veku, presne 
si nastavuje pohybové stereotypy, 
jednotlivé svalové prepojenia. Keď 
sú deti veľmi šikovné a  preskočia 
niektorú časť, tak sa sval zle zapojí, 
čo sa prejaví v dospelosti,“ zasväcuje 
nás Iveta Stanková do svojej profesie.

Bežná prax donedávna bola taká, 
že športovci prichádzali za fyziotera-
peutkou, keď ich už trápili problémy. 
Postupne sa osvetou dosahujú zlepše-
né výsledky vďaka prevencii. „Cieľom 
je, aby športovec výkonnostne napre-
doval, ale aby nebol zranený. Našou 
úlohou je pomáhať predchádzať 
zraneniam."

Podľa slov Ivety Stankovej, absol-
ventky magisterského štúdia odboru 
fyzioterapia Lekárskej fakulty UK v 
Bratislave, trvá u športovcov aktivá-
cia 6 – 8 týždňov. Športovec dostane 
niekoľko cvičení, ktoré veľa času 
nezaberú, no je nutné ich prepájať 
s tréningom. „Moja úloha je nastaviť 
športovca, aby si osvojil cvičenia, 
premietol ich do tréningu tak, aby 
sa neničili kĺby, aby sa nepreťažovali 
svaly, a  aby sa športovci nezranili. 
Telo sa nedá oklamať. Pri cvičení ho 
musia športovci vnímať, musia ve-
dieť správne dýchať. Ja veľmi rýchlo 
zistím, či športovec cvičil zle alebo 
cvičenie zanedbal. Väčšinou sa aj 
priznajú,“ dodáva. 

Do portfólia fyzioterapeutky 
Stankovej sa okrem tenisu zara-
dilo viacero športov i  popredných 
športovcov. Venuje sa futbalistom 
Filipovi Šebovi, Jurajovi Halená-

rovi, basketbalistovi Martinovi 
Rančíkovi, v minulosti aj vodáckym 
olympijským šampiónom bratom 
Hochschornerovcom a Martikánovi. 
„Keď ma moji klienti počúvajú a uro-
bia, čo majú, efekt sa vždy dostaví,“ 
prízvukuje.  (zw)

Ako predísť zraneniam

Mgr. Iveta STANKOVÁ a v  pozadí 
Zdenko ĎURIŠ, dlhoročný fyziotera-
peut tenisových reprezentácií
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USA nastúpili bez Roddicka 
a Boba Bryana, ktorý sa stal otcom. 
Federer v piatok prehral s Isnerom 
a v sobotu po boku Wawrinku aj vo 
štvorhre s Fishom a Mikeom Brya-
nom – za stavu 0:3 stratil pôvodne 
lákavý súboj svoj lesk. 

Zaujímavé stretnutie sprevádza-
né eufóriou z víťazstva videli diváci 
vo Wiener Neustadte. Rozhodujú-
cim mužom domácich bol Jürgen 
Melzer. Namä jeho zásluhou sa 
predstavia Rakúšania vo štvrťfinále 

DC po 17 rokoch! „Som od radosti 
bez slov!“ nechal sa počuť nový 
rakúsky kapitán Clemens Trimmel 
po výhre jeho tímu nad Ruskom. 
Hostia nastúpili s  naturalizova-
ným Bogomolovom, ale ten vyšiel 
naprázdno.

Aj obhajcu titulu, Španielsko, 
viedol nový muž pri kapitánskom 
kormidle – Alex Corretja, niekdaj-
šia svetová dvojka. Proti Kazachsta-
nu v Oviede nastúpila bez Nadala 
a  spol. druhá garnitúra Španielov 
a  až na prvý súboj Ferrero – Ku-
kuškin (päť setov), mali domáci 
réžiu vo svojich rukách. Ani ďalšia 
antukárska veľmoc – Argentína -  
nezaváhala. Juhoameričania bez Del 
Potra došli do štvrťfinálového cieľa 
už v  sobotu. Hráči okolo Nalban-
diana v apríli privítajú Chorvátsko, 
šampióna 2005. Krajanov tím, bez 
jednotky Ciliča, musel s Japonskom 
o postup bojovať až do záverečnej 
dvojhry, ale v  nej rozhodol Kar-
lovič v  troch setoch po výhre nad 
Soedom.

Srbi bez Djokoviča, s ťahúňom 
Tipsarevičom (vo štvorhre so 
Zimon jičom prehrali v piatom sete 
8:10), zdolali v Niši Švédsko 4:1. 
Rovnaký výsledok dosiahli Česi  
v Ostrave, kde zdolali Talianov  
i Francúzi po výhre v Kanade. Z pre-
hľadu štvrťfinálových dvojíc vyplý-
va, že je sa na čo v apríli tešiť!   (zw)

DaviS CuP vo FaktoCH
SvetovÁ SkuPina

10. – 12. 2. 2012
ŠPanielSko - kazaCHStan 5:0; Fer-
rero - Kukuškin 6:1, 4:6, 7:6 (2), 4:6, 6:4, 
Almagro - Golubev 6:3, 4:6, 6:1, 6:1,Gra-
nollers-Pujol, M. López - Koroľov, Ščukin 
6:2, 6:3, 6:1, Almagro - Koroľov 6:3, 6:4, 
Granollers-Pujol - Golubev 6:3, 6:7 (2), 6:3.
rakÚSko - ruSko 3:2; Melzer - Kunicyn 
6:2, 6:7 (3), 6:4, 3:6, 6:1, Haider-Maurer - 
Bogomolov 6:1, 6:4, 6:7 (1), 6:2, Marach, 
Peya - Davydenko, Južnyj 6:7 (1), 7:6 (7), 
5:7, 6:3, 4:6, Melzer - Bogomolov 6:2, 
6:4, 6:1, Haider-Maurer - Kunicyn 4:6, 
6:4, 6:7 (4).
kanaDa - FranCÚzSko 1:4; Pospisil - 
Tsonga 1:6, 3:6, 3:6, Raonic - Benneteau 
6:2, 6:4, 7:5, Nestor, Pospisil - Benneteau, 
Llodra 6:7 (1), 6:7 (2), 3:6, Dancevic - Tson-
ga 4:6, 4:6, 1:6, Pospisil - Monfils 4:6, 4:6.
ŠvajČiarSko - uSa 0:5; Wawrinka - Fish 
2:6, 6:4, 6:4, 1:6, 7:9, Federer - Isner 6:4, 
3:6, 6:7 (4), 2:6, Federer, Wawrinka – M. 
Bryan, Fish 6:4, 3:6, 3:6, 3:6, Lammer 
- Harrison 6:7 (0), 6:7 (4), Chiudinelli - 
Isner 3:6, 4:6.
ČeSko - talianSko 4:1; Štěpánek - Sep-
pi 4:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:3, Berdych - Bolelli 
6:3, 4:6, 7:5, 6:2, Berdych, Štěpánek - Bra-
cialli, Starace 6:3, 6:4, 6:2, Rosol - Seppi 
4:6, 6:3, 6:4, Čermák - Bolelli 4:6, 4:6.
SrBSko - ŠvÉDSko 4:1; Tipsarevič - 
Prpic 6:3, 6:3, 6:4, Troicki - Ryderstedt 
6:4, 6:3, 5:7, 6:3, Tipsarevič, Zimonjič - 
Brunström, Lindstedt 6:3, 3:6, 6:7 (4), 7:6 
(3), 8:10, Tipsarevič - Ryderstedt 6:2, 7:6 
(5), 7:5, Lajovič - Prpic 6:4, 6:4.
jaPonSko - CHorvÁtSko 2:3; Soeda 
- Dodig 6:7 (3), 3:6, 6:4, 6:3, 7:5, Nišikori - 
Karlovič 4:6, 4:6, 3:6, Ito, Sugita - Dodig, 
Karlovič 4:6, 4:6, 6:3, 3:6, Nišikori - Dodig 
7:5, 7:6 (4), 6:3, Soeda - Karlovič 6:7 (4), 
1:6, 4:6.
nemeCko - arGentÍna 1:4; Petzschner 
- Monaco 3:6, 3:6, 3:6, Mayer - Nalbandian 
6:2, 0:6, 1:6, 6:7 (5), Haas, Petzschner - 
Nalbandian, Schwank 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6, 
Mayer - Chela 5:7, 5:7, Stebe - Schwank 
7:6 (1), 7:5.

kontinentÁlne zÓnY 
i. SkuPina

euro-africká – 1. kolo: Veľká Británia - 
Slovensko 3:2, Holandsko - Fínsko 5:0, 
Slovinsko - Dánsko 5:0. Ázijsko-oceán-
ska – 1. kolo: Nový Zéland - Uzbekistan 
2:3, Kórejská republika - Taiwan 4:1, Aus-
trália - Čína 5:0. americká – 1. kolo: Uru-
guaj - Peru 3:1, Ekvádor - Kolumbia 1:4.

Američania 
prekvapili Federera

Davis Cup: Rakúsko do štvrťfinále po sedemnástich rokoch
Švajčiarsko nachystalo v pr-

vom kole Davisovho pohára 
2012 na Američanov antuku 
a v tíme bol aj Roger Federer, 
ktorý v tejto fáze súťaže nastú-
pil po ôsmich rokoch. Nestačilo 
to! Vo Fribourgu sa zrodilo veľ-
ké prekvapenie – Američania 
vyhrali 5:0! V aprílovom štvrť-
finále nastúpia vo Francúzsku, 
Španieli privítajú Rakúšanov, 
Česi Srbov a  Chorváti pod 
kapitánskou taktovkou Cibul-
kovej trénera Željka Krajana 
pôjdu do Argentíny.

ŠtvŤFinÁle DaviS CuPu
6. – 8. apríla

Španielsko – rakúsko  
(vzájomná bilancia 1:3)

Francúzsko – uSa  
(vzájomná bilancia 7:8)

Česko – Srbsko  
(vzájomná bilancia 5:5)

argentína – Chorvátsko  
(vzájomná bilancia 2:0)

Výškový rozdiel 30 cm: Japonec 
Kei NIŠIKORI (178 cm) a Chorvát 
Ivo KARLOVIČ (208)

Radek ŠTĚPÁNEK (33 r.) vie 
dať najavo svoju radosť
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Piatok: 1:1

Miloslav Mečíř, kapitán SR: „Lukáš Lacko bol 
zaskočený výkonom Evansa, ktorý hral naozaj 
výborne. Lukáš sa nevedel dostať do správneho 
rytmu. Martin Kližan proti Wardovi ukázal, že 
má srdce a v niektorých fázach zápasu predviedol 
excelentný tenis. Vedeli sme, že je to veľmi dôležitý 
bod. Povedal som mu, že musí na dvorci bojovať a 
on to do bodky splnil.“

SoBota: 2:1

Michal Mertiňák (ako jediný z aktérov štvorhry 
nestratil podanie): „Briti boli viac zohratí ako my, 
boli výborní na sieti. V druhom sete to bolo o jednej 
- dvoch loptičkách. Škoda tajbrejku, v ktorom sme 
vyrovnali z 1:4 na 4:4, no koncovku lepšie zvládli 
Briti. V treťom sete sme ich prevalcovali. Vo štvr-
tom dejstve sme pri podaní Hutchinsa viedli 40:0, 
no veľkú príležitosť na rýchly brejk sme nevyužili. 
Za stavu 3:2 pri Filipovom servise trafili Hutchins 
s Flemingom päť dobrých returnov, brejkli nás a 
potom to už udržali.“

neDeĽa: 2:2 a 3:2 

Lukáš Lacko: „Bol som pod tlakom. Nastupoval 
som na zápas s tým, že musím nad Wardom vyhrať. 
Zvládol som to. Hral som oveľa lepšie ako proti 
Evansovi. Rozhodujúci bol nepochybne tajbrejk 
prvého setu. Warda zlomil, ja som sa naopak dostal 
do dobrej hernej pohody a v ďalších dvoch setoch 
som mal navrch.“

Martin Kližan: „Nevyužili sme šancu na postup. 
Naša taktika získať každý deň jeden bod nevyšla. 
Urobil som maximum pre úspech, zdolal som 
Warda a proti Evansovi som dokázal vyrovnať na 
2:2 na sety. V rozhodujúcom dejstve však hral Brit 
veľmi dobrý tenis. Prekvapil nás, hral agresívne a na 
svoju výšku aj dobre servoval. Do ďalšieho priebehu 
sezóny mu želám veľa úspechov.“

Už v  piatok Evans zdolal Lu-
káša Lacka a  stal sa stroj-
com nečakaného britského 
úspechu. Dokonale zastúpil 
štvrtého hráča sveta Andy-
ho Murrayho, ktorý proti 
Slovensku nenastúpil pre 
bolesti chrbta. 

„Proti Britom, oslabe-
ným o Andyho Murrayho, sme boli 

papierovými favoritmi,“ povedal 
kapitán Slovenska Miloslav 
Mečíř. „Nedokázali sme 
to však na dvorci potvrdiť, 
čo ma veľmi mrzí. Chlap-
ci bojovali, snažili sa, ale 
nestačilo to. Počítali sme s 
tým, že vo dvojhrách by sme 
mohli urobiť tri body. Štvor-

hra bola 50:50. Evans však svojimi 

výkonmi zaskočil Lacka aj Kližana, 
ktorý ťažko hľadal recept proti jeho 
agresívnej, drobivej hre. 

Briti v 2. kole privítajú Belgicko 
(6. - 8. apríla). Slováci si na súpera 
v septembrovom play off musia ešte 
počkať. V prípade postupu Britov 
do baráže o svetovú skupinu by 
cestovali do Belgicka. V prípade ví-
ťazstva Belgičanov by nastúpili proti 
zdolanému z dvojice Izrael - Portu-
galsko. Ak by to bol Izrael, Slováci by 
cestovali za súperom, Portugalsko by 
privítali doma.

V daviscupovej histórii išlo o 
druhý vzájomný zápas medzi Veľkou 
Britániou a Slovenskom. V roku 
1995 v dueli II. skupiny euro-afric-
kej zóny zvíťazili Slováci na antuke 
bratislavského Slovana hladko 5:0. 
Mečířovi zverenci sa vlani v septem-
bri udržali v I. skupine euro-africkej 
zóny, keď v bratislavskom NTC 
zdolali Ukrajinu 4:1. Hrdinom zá-
pasu bol Kližan, ktorý uspel v oboch 
dvojhrách. 

A opäť boj o záchranu!
1. kolo I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára: Veľká Británia – Slovensko 3:2

Slovenskí tenisti prehrali v Glasgowe s domácou Veľkou Britániou 
2:3 a po štvrtý raz za sebou ich čaká boj o zotrvanie v I. skupine 
euro-africkej zóny Davisovho pohára. O triumfe britských farieb  
v Braehead aréne rozhodol v záverečnej dvojhre Dan Evans, ktorý  
v súboji tímových dvojok zdolal Martina Kližana. 

DaviSCuPovÝ reBrÍČek
K 13. februáru 2012

1. Španielsko 38 701
2.  Srbsko 24 781
3. Argentína 23 743
4. Francúzsko 18 680
5. Česko 14 610
6. Chorvátsko 7195
7. USA 6812
8. Rakúsko 4945
9. Kazachstan 3825

10. Rusko 3625
11. Izrael 3398
12. Nemecko 3195
13. Taliansko 2955
14. Kanada 2952
15. Švajčiarsko 2940
24. Belgicko 1587
32. SlovenSko 955
33. Veľká Británia 850
39. Portugalsko 703
Poznámka: V rebríčku uvádzame aj posta-
venie prvého súpera SR V. Británie a nasle-
dujúcich potenciálnych súperov – Izraelu, 
Belgicka, Portugalska.

veľká Británia - Slovensko 3:2
1. kolo 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára

Dan Evans - Lukáš Lacko  6:3, 7:5, 7:5
James Ward - Martin Kližan  2:6, 6:4, 4:6, 6:7(3)
Ross Hutchins, Colin Fleming - Michal Mertiňák, Filip Polášek  6:3, 7:6(4), 0:6, 6:3
James Ward – Lukáš Lacko  6:7(9), 1:6, 3:6
Dan Evans – Martin Kližan  6:1, 6:1, 4:6, 3:6, 6:3

Hlasy z Glasgowa

Napätie na lavičke – zľava Michal MERTIŇÁK, Filip POLÁŠEK a Martin KLIŽAN

Lukáša LACKA zaskočil Evansov výkon
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Keď sa v  britskej nominá-
cii na daviscupové stretnutie 
Veľká Británia – Slovensko 
neobjavilo meno Andyho 
Marrayho, šance na víťazstvo 
slovenského tímu v  Glasgowe 
výrazne stúpli.

Hoci takmer všetci, čo po-
znajú Davis Cup, aj  teraz pri-
pomínali, samozrejme správne, 
že o výsledku sa rozhodne len 
a  len na dvorci. A  skutočne, 
o výsledku stretnutia rozhodli 
výkony aktérov v  jeho piatich 
zápasoch. 

Kľúčovým bola úvodná dvoj-
hra medzi Lukášom Lackom 
a Danielom Evansom. V zápa-
se, ktorý mal byť podľa papiera 
jednoznačnou zále-
žitosťou našej jed-
notky, boli zrazu 
všetky prognózy 
naopak. Lukášovi 
záhrebské finále 
na turnaji ATP, 
najväčší indivi-
duálny úspech 
v  profesionálnej 
kariére, dosiah-
nutý len pár dní pred súbojom 
v Glasgowe, z pohľadu daviscu-
pového stretnutia vôbec nepo-
mohol. A, pripomínam, možno 
mu i trošku – z hľadiska Davis 
Cupu – uškodil. Mal totiž na 
prípravu o dva dni menej ako 
ostatní členovia tímu a jeho po-
zícia favorita sa ešte znásobila. 
V  samotnom stretnutí Lukáš 
príliš uveril tomu, že súper 
s  rankingom o  dvesto miest 
horším, nemôže hrať celý zápas 
tak dobre. Lukáš hral pasívne, 
nepokúšal sa – aj za cenu mož-
ných chýb – o väčšiu aktivitu 
vo svojej hre, a keďže získaval 
málo vlastných bodov v hre od-
zadu, a na sieti si veľmi neveril, 
nemal sa ako v samotnom zá-
pase pričiniť o zvrat. V eufórii 
hrajúci Brit takto nečakane, ale 
zaslúžene, dominoval. Martin 
Kližan v druhej dvojhre začal 
suverénne. V druhom sete sa 
hra vyrovnala, ale v  treťom 
sete zvládol náš hráč kritické 
momenty a zaslúžene zvíťazil. 

Musím sa priznať, že pred 
stretnutím som bod zo štvor-
hry považoval za najťažšie 
získateľný. Žiaľ, moje obavy sa 
potvrdili. Štvorhra však mala 
svetové parametre. Potvrdilo 
sa, že vo štvorhre na takejto 
úrovni rozhoduje niekoľko lôpt. 
Od nás sa trochu odklonilo i 
šťastie – v  tajbrejku druhého 
setu, či na začiatku štvrtého. 
Každopádne však naši deblisti 
výkonom nesklamali.

Stav 1:2 nie je v Davis Cupe 
príjemný. Ale stále, a  myslím 
si, že reálne, sme mohli po-
mýšľať na víťazstvo v  oboch 

záverečných dvojhrách. Lukáš 
síce v prvom sete štvrtého zá-
pasu nestriasol zo seba prehru 
z  piatku, ale keď vyhral dra-
matický tajbrejk prvého setu, 
začal na kurte dominovať a cez 
zvyšné dva sety súperovi nič 
nedovolil. I na jeho výkone sme 
mohli vidieť, ako sa prílišná 
zodpovednosť, či nervozita, 
vedia podpísať na hernom 
prejave v zápase.

Rozhodujúci súboj medzi 
Kližanom a Evansom sa začal 
ako v zlom sne. Martin sa po 
zápase priznal,  akoby cez 
prvé dva sety na kurte ani 
nebol. Našťastie sa zmobilizo-
val a výrazne zlepšenou hrou 

nahlodal sebave-
domie Brita. Ten 
zneistel a  Martin 
tretí i  štvrtý set 
vyhral. V  piatom 
vsadil Evans všetko 
na útočnú hru. Tá 
mu vychádzala. 
Kližan, ako keby 
chcel uveriť,  že 
jeho súper zač ne 

robiť chyby sám, začal hrať 
pasívnejšie a  menej dôrazne 
a navyše sa trápil so servisom. 
Výborne hrajúcemu domá-
cemu tenistovi nič nemohlo 
zabrániť vo víťazstve. 

Potvrdilo sa, že v Davis Cupe 
papierové predpoklady nie vždy 
sedia. Na rozdiel od nášho tímu 
mali Briti v družstve Evansa, 
ktorý úspešne zvládol úlohu 
lídra. Odohral dva životné 
zápasy - ako to sám uviedol na 
tlačovej konferencii - a keď sa 
k nemu pridali deblisti s lepším 
výkonom, aký podávajú na 
turnajoch, Briti vyhrali za-
slúžene.

Nám líder chýbal. V  mi-
nulosti ním býval pravidelne 
Dominik Hrbatý. Ale aj súčasní 
singlisti dokázali tím potiahnuť 
– Lacko v Bielorusku i Kližan 
doma proti Ukrajine. Náš tím, 
najmä v osobách singlistov, je 
mladý, no rozhodne nie neskú-
sený. A  preto je veľká škoda, 
že nevyužil príležitosť zdolať 
oslabených Britov. Družstvá 
v Davis Cupe – až na niekoľko 
výnimiek – sú vyrovnané. 
Často rozhodujú detaily o tom, 
či niektorý tím bude bojovať 
napríklad vo svetovej skupine 
alebo vypadne do tretej ligy, 
teda II. skupiny zóny. Žiaľ, 
vlastným pričinením nás ešte 
v  tomto roku bude čakať ťaž-
ká práca udržať sa v  druhej 
lige. Ak sa to podarí, tak sa 
zasa o  rok môžeme pokúšať 
zabojovať o postup do svetovej 
skupiny. 

Vladimír HABAS, 
športový riaditeľ STZ, Glasgow

Stretnutie v  Glasgowe opäť raz po-
tvrdilo, že Davis Cup je špeciálna súťaž, 
v ktorej postavenie v  rebríčku nehrá 
žiadnu rolu. Stačí pohľad na poradie ak-
térov v počítači. Daniel Evans, 21-ročný 
birminghamský rodák, mal zo štyroch 
singlistov najhorší rebríček a obrátil pa-
pierové prognózy naruby. A to mal pred 
stretnutím so Slovenskom daviscupovú 
bilanciu 0:4...

„Získať pre svoju krajinu rozhodujúci 

bod v poslednej dvojhre je skvelý pocit,“ 
vravel Evans po rozhodnutí priamo na 
kurte. „Necítim sa však byť žiadnym 
hrdinom. Zásluhu na našom víťazstve 
nad Slovenskom majú aj deblisti Ross 
Hutchins s Colinom Flemingom a treba 
oceniť aj nasadenie Jamesa Warda, hoci 
oba zápasy prehral. Veľká vďaka patrí 
fanúšikom v glasgowskej Braehead aré-
ne, ktorí boli neskutoční, neustále nás 
povzbudzovali.“ 

D v o j H r a
158. James Ward
276. Daniel Evans
65. Lukáš Lacko

120.  Martin Kližan

Š t v o r H r a
28.  Colin Fleming
37.  Ross Hutchins
21.  Filip Polášek
61.  Michal Mertiňák

Ako som to videl ja

Evans, strojca víťazstva
Daniel EVANS dostáva od spoluhráčov hobla

Martin KLIŽAN víťazný bod nezískal...

rebríčky aktérov

(Poradie v rebríčku k 6. 2. 2012)
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1. Djokovič (Srb.) 13630
2. Nadal (Šp.) 10435
3. Federer (Švajč.)  8330
4. Murray (V.Brit.) 7150
5. Ferrer (Šp.) 4595
6. Tsonga (Fr.) 4410
7. Berdych (ČR) 3950
8. Fish (USA) 2915
9. Tipsarevič (Srb.) 2770

10. Del Potro (Arg.) 2705
11. Almagro (Šp.) 2220
12. Simon (Fr.) 2050
13. Isner (USA) 2025
14. Monfils (Fr.) 1970
15. Gasquet (Fr.) 1900
16. Lopez F. (Šp.) 1890
17. Nišikori (Jap.) 1710
18. Dolgopolov (Ukr.) 1655
19. Mayer F. (Nem.) 1585
20. Monaco (Arg.) 1505

1. Bryan B. (USA) 9120
    Bryan M. (USA)        9120
3. Mirnyi (B-rus.) 7960
    Nestor (Kan.)  7960
5. Llodra (Fr.) 7560
6. Zimonjič (Srb.)  7520
7. Paes (Ind.) 6015
8. Tecau (Rum.) 5080
9. Lindstedt (Švéd.) 4780

10. Qureshi (Pak.) 4720
11. Bopanna (India) 4560
12. Fyrstenberg (Poľ.) 4195
      Matkowski (Poľ.) 4195
14. Petzschner (Nem.) 4075
15. Bhupáthí (Ind.) 4000
16. Melzer (Rak.) 3775
17. Kas (Nem.) 3110
18. Soares (Bra.) 3100
19. Peya (Rak.) 3005
20. Čermák (ČR) 2900

1. Azarenková (B-rus.) 9260
2. Šarapovová (Rus.) 7680
3. Kvitová (ČR) 7220
4. Wozniacka (Dán.) 6310
5. Stosurová (Austr.) 5825
6. Radwanská A. (Poľ.) 5500
7. Bartoliová (Fr.) 5160
8. Zvonarevová (Rus.) 4690
9. Na Li (Čína) 4450

10. Petkovicová (Nem.) 3880
11. Williamsová S. (USA) 3580
12. Schiavoneová (Tal.) 3575
13. Lisická (Nem.) 3108
14. Jankovičová (Srb.) 3020
15. Pavľučenkovová (Rus.) 2735
16. CIBULKOVÁ (SR) 2575
17. Šuai Pcheng (Čína) 2555
18. Ivanovičová (Srb.) 2535
19. Goergesová (Nem.)     2475
20. Kerberová (Nem.)         2465

1. Huberová (JAR) 9720
2. Raymondová (USA) 9340
3. Peschkeová (ČR) 8025
    Srebotniková (Slo.) 8025
5. Švedovová (Kaz.) 7055
6. Kingová (USA) 7025
7. Mirzová (Ind.) 6030
8. Vesninová (Rus.) 5870
9. Kirilenková (Rus.) 5265

10. Hlaváčková (ČR) 5095
11. Hradecká (ČR) 4995
12. Pennettová (Tal.) 4415
13. Dulková (Arg.) 4415
14. Petrovová (Rus.) 4240
15. Vinciová (Tal.) 4025
16. Erraniová (Tal.) 4025
17. HANTUCHOVÁ (SR) 3416
18. Ťie Čeng (Čína) 3400
19. Azarenková (B-rus.) 3363
20. Radwanská A. (Poľ.) 3297A
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TOP 10 REbRíČKA iTF

1. Saville (Austr.) 1578
2. Monteiro (Braz.) 947
3. Broady (V. Brit.) 901
4. Uchida (Jap.) 731
5. Peliwo (Kan.) 722

6. Quinzi (Tal.) 638
7. Pavlásek (ČR) 625
8. Harris (Austr.) 621
9. Edmund (V. Brit.) 597

10. Silva (Portug.) 572

1. Chromačevová (Rus.) 1305
2. Townsendová (USA) 1122
3. Bartyová (Austr.) 1105
4. Bouchardová (Kan.) 967
5. Minová (USA) 790

6. Putincevová (Rus.) 782
7. Kontaveitová (Est.) 780
8. De Vroomeová (Hol.) 747
9. Gonzálezová (Par.) 727

10. Jabeurová (Tun.) 717

ATP
DVOJHRA

77. Lacko Lukáš   661
94. Beck Karol 596

119. Kližan Martin 474
213. Červenák Pavol 228
227. Čapkovič Kamil 206
347. Kovalík Jozef 121
376. Mečíř Miloslav 105
406. Martin Andrej 89
434. Gombos Norbert 81
491. Klec Ivo 68
643. Pažický Michal 31
752. Semjan Marek 19
753. Sikora Adrián  19
799. Hrbatý Dominik  15
889. Horanský Filip 11
989. Stančík Ján  7

1131. Daniš Marko 5
1161. Partl Adrian 4
1355. Milko Michal 2
1355. Vittek Filip 2
1367. Farkaš Viktor 2
1422. Košec Ivan 2
1498. Miklušičák Peter 1
1600. Havaj Filip 1
1709. Kubiš Tomáš 1

ŠTVORHRA
21. Polášek Filip 2890
66. Mertiňák Michal  1098
97. Zelenay Igor   780

240. Beck Karol 257
284. Klec Ivo 223
296. Kližan Martin 210
314. Lacko Lukáš 195
389. Martin Andrej 145
439. Sikora Adrián 126
519. Kovalík Jozef 94
560. Čapkovič Kamil  85
571. Pažický Michal 80
589. Semjan Marek 76
610. Daniš Marko 71
791. Gombos Norbert  40
808. Mečíř Miloslav 38

868. Červenák Pavol 33
1111. Vittek Filip 17
1171. Hrbatý Dominik  15
1271. Horný Maroš 10
1412. Janči Tomáš 6
1451. Košec Ivan 6
1451. Kleman Miroslav 6
1510. Vošček Michal 6
1557. Horanský Filip 6
1557. Masár Juraj 6

WTA TOuR
DVOJHRA

16. Cibulková Dominika 2575
21. Hantuchová Daniela  2450
91. Rybáriková Magdaléna 699

207. Čepelová Jana 294
231. Kučová Zuzana  248
232. Juríková Lenka 244
233. Wienerová Lenka 244
251. Tabaková Romana 221
258. Kučová Kristína 214
260. Luknárová Zuzana 210
352. Zlochová Zuzana 132
373. Hončová Michaela 115
495. Pochabová Michaela 68
511. Schmiedlová Karolína  63
518. Juhászová Vivien 62
606. Broošová Lenka 46
668. Morgošová Karin 34
710. Butkovská Lucia 29
767. Maľová Viktória 24
818. Vajdová Nikola 20
826. Boczová Klaudia 19
861. Širilová Monika 17

1019. Frantová Martina 10
1174. Škamlová Chantal 4

ŠTVORHRA
17.  Hantuchová Daniela  3416

121. Cibulková Dominika 647
126. Husárová Janette 616
170. Wienerová Lenka 438
193. Rybáriková Magdaléna 370
297. Čepelová Jana 222

335. Hončová Michaela 183
367. Luknárová Zuzana 166
446. Tabaková Romana 115
456. Zlochová Zuzana 111
560. Butkovská Lucia 70
587. Juhászová Vivien 62
620. Juríková Lenka 54
650. Pochabová Michaela 49
656. Morgošová Karin 48
674. Tvarošková Lenka 44
757. Kučová Kristína 33
805. Frantová Martina 28
819. Staníková Monika  26
829. Schmiedlová Karolína 26
927. Broošová Lenka 19

1001. Kachlíková Katarína  15
1137. Škamlová Chantal 10
1157. Maľová Viktória 8
1157. Vajdová Nikola 8

REbRíČEK iTF 
JuniORi

42. Fabian Patrik 387
56. Oravec Jakub 342
102. Kianička Michal 246
564. Maruščák Matej 56
585. Kmeťko Tomáš 53
827. Selecký Matej 30

1064. Štarke Ivan 16
1233. Páleš Filip 10
1572. Nagy Oliver 5
1614. Kulich Adam 3

JuniORKY

12. Schmiedlová Karolína 640
65. Uberalová Petra 368
79. Vajdová Natália 347

144. Kötelesová Barbara 235
215. Staníková Monika 175
242. Kucharová Michaela 163
385. Šramková Rebecca 112
536. Šramková Marta 80
546. Lacková Dominika 78
574. Schmiedlová Kristína 75

880. Juráková Sarah Mária 35
950. Želinská Lenka 30

1030. Stanová Alexandra 25
1074. Ilavská Tereza 21
1308. Bubelová Nina 12
1398. Drgalová Nina 10
1516. Houbová Alžbeta 10
1798. Doláková Nikola 2
1798. Priščáková Soňa 2

REbRíČEK TE
do 14 rokov

CHlAPCi

92. Brna David Damian 120
133. Líška Tomáš  90
165. Klein Lukáš  70
249. Grman Samuel  42
363. Kočiš Adrián  21
363. Janošov Milan  21
499. Sklárčik Adam  10
499. Turzák Róbert   10
499. Juras David  10
499. Fekete Richard  10
499. Kmec Peter  10
499. Hrunčák Dominik  10
499. Chamraz Ondrej  10
499. Husár Maroš  10

DiEVČATá

4. Kužmová Viktória 570
15. Mihalíková Tereza 470
30. Kupková Tamara 305

115. Palcátová Barbora 150
137. Valková Lívia 130
186. Kosnáčová Daniela 100
205. Lázárová Alexandra  85
241. Sujová Dominika  65
350. Ježová Sára  38
392. Pavlovičová Barbara  30
495. Kožlejová Karin  17
543. Timková Miriam  11
546. Knoteková Emma  10
643. Šimová Tatiana   7
643. Pavličková Timea   7

slOVEnsKí HRáČi 
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Victoria Azarenková, jedna z  najhlučnejších 
profitenistiek, sa stala svetovou jednotkou aj 
grandslamovou šampiónkou. Bieloruska vyhrala 
Australian Open 2012, keď vo finále zdolala oveľa 
skúsenejšiu Mariu Šarapovovú. Pre víťazku to 
bolo prvé finále veľkej štvorky, pre zdolanú siedme. 

„Prišiel jej čas,“ povedal Azarenkovej tréner 
Samuel Sumyk.

Vo svojom prvom veľkom finále prehrávala 
Vika, ako 22-ročnej rodáčke z  Minska hovoria, 
0:2 a 0:30 pri vlastnom podaní. Napokon dosiahla 
brilantný obrat na 6:3, 6:0. K tomu niet čo dodať. 
Svoju súperku prevalcovala.

Okrem šeku na 2,3 milióna AUD získala aj post 
svetovej jednotky. Stala sa celkovo 21. líderkou 
rebríčka v histórii. 

Keď sa prihovorila v  Melbourne divákom, 
najmilšie zaznela jej vďaka v  rodnom jazyku 
adresovaná starej mame. Tá ju podržala vždy. 
Aj pred rokom, keď v  Dauhe zostala v  prvom 
kole na rakete Hantuchovej a  s  tenisom chcela 
skončiť. Pred tohtoročným finále v Katare si ťažké 
rozpoloženie pripomenula. „V tom čase mi tenis 
neprinášal radosť,“ zaspomínala. Pravda, mama 
jej pochybnosti vyvrátila a  stará mama opísala, 
aký ťažký život mala ona v mladosti a ako ťažko 
pracovala, aby udržala rodinu. „Uvedomila som 
si, aký dobrý život mám dnes ja. A preto viem, 
že musím pracovať ďalej.“Victoria je juniorská 
majsterka sveta 2005. Vyhrala singlovú juniorku 
na Australian Open i US Open 2005, vo štvorhre 
juniorský Wimbledon 2004 a  2005, aj Roland 
Garros 2005. Skôr, než sa dopracovala k prvému 
veľkému titulu, žala medzi dospelými grandslamo-
vé úspechy v mixe – s krajanom Mirným vyhrala 
US Open 2007 a s Američanom Bobom Bryanom 
Roland Garros 2008. Je len treťou líderkou v histó-
rii, ktorá sa dostala na čelo vďaka premiérovému 
titulu na grandslame.

SvetovÉ jeDnotkY

Chris Evertová (USA) 3. 11. 1975 260

Evonne Goolagongová-Cawleyová (Aus.) 26. 4. 1976 2

Martina Navrátilová (USA) 10. 7. 1978 331

Tracy Austinová (USA) 7. 4. 1980 22

Steffi Grafová (Nem.) 17. 8. 1987 377

Monika Selešová (USA) 11. 3. 1991 178

Arantxa Sánchezová-Vicariová (Šp.) 6. 2. 1995 12

Martina Hingisová (Švaj.) 31. 3. 1997 209

Lindsay Davenportová (USA) 12. 10. 1998 98

Jennifer Capriatiová (USA) 15. 10. 2001 17

Venus Williamsová (USA)  25. 2. 2002 11

Serena Williamsová (USA) 8. 7. 2002 123

Kim Clijstersová (Belg.) 11. 8. 2003 20

Justine Heninová (Belg.) 20. 10. 2003 117

Amélie Mauresmová (Fr.) 13. 9. 2004 39

Maria Šarapovová (Rus.) 22. 8. 2005 17

Ana Ivanovičová (Srb.) 9. 6. 2008 9

Jelena Jankovičová (Srb.) 11. 8. 2008 18

Dinara Safinová (Rus.) 20. 4. 2009 26

Caroline Wozniacka (Dán.) 11. 10. 2010 67

Viktoria Azarenková (Biel.) 30. 1. 2012 ?

Poznámka: za dátumom, ktorý znamená prvý raz post svetovej 

jednotky, je celkový počet týždňov v tejto pozícii. 

Kto to videl, hodnotil iba v superlatívoch. 
Päťsetové finále mužov na Australian Open 2012 

medzi Novakom Djokovičom a Rafaelom Nadalom 
trvalo 5 hodín a 53 minút. 

Je to najdlhšie grandslamové finále v otvorenej 
ére. Prekonalo boj o titul Matsa Wilandera s Iva-
nom Lendlom na US Open ´88 (4:54 h). Zápas, 
ktorý vyhral Srb Djokovič, svetová jednotka, 5:7, 
6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5, je najdlhším v histórii Aus-
tralian Open. Finále sa z nedeľňajšej noci prehuplo 
do pondelňajšieho rána. V  histórii turnaja malo 
poradové číslo 100. 

Jeden šampión, dvaja hrdinovia.
Výstižná charakteristika zo stoviek ohlasov 

svetových médií. Odohrali 369 bodov, urobili 140 
nevynútených chýb, nastrieľali 101 winnerov. Na 
slávnostný ceremoniál im museli priniesť stoličky, 
pripomenula francúzska agentúra AFP.

Djokovič, kráľ Austrálie. Ohlas zo španielskeho 
média pripomína zisk už tretieho melbournského 
titulu belehradského rodáka. Jeho slovenský tréner 
Marián Vajda dostal po veľkom triumfe zaslúženú 
mesačnú dovolenku. 

„Môj zverenec predviedol nadľudské schopnosti,“ 
vravel s obdivom Vajda. Srb odohral v piatok päť-
hodinové semifinále s Andym Murrayom a v nedeľu 
historický finálový maratón s Nadalom.  A Vajda bol 
rád, že pri tom všetkom sedel v hráčskej lóži arény 
Roda Lavera. „Takéto niečo sa asi už nezopakuje.“

Novak Djokovič (24 r.) v  minulých dňoch od-
dychoval, nehral ani Davis Cup a zbieral uznania 
a vyznamenania.

Z rúk srbského prezidenta Borisa Tadiča si prevzal 
štátne vyznamenanie Karadjordjevičovu hviezdu. 
V  Londýne preberal športového Oscara za rok 
2011. Ocenenie Laureus pre najlepšieho športovca 
2011 dostal za výnimočný rok, počas ktorého vyhral 

Australian Open, Wimbledon, US Open a stal 
sa svetovou jednotkou.

Aký bude rok 2012? Naštartoval ho fan-
tasticky, v  Melbourne obhájil titul. Mnohí 
tvrdia, že ten predošlý sotva zopakuje. Ale 
on aj teraz má mimoriadne ciele. Chcel by 
vyhrať na Roland Garros a na olympijských 
hrách v Londýne. 

Djokovič oslavoval aj s Oscarom

toP novaka DjokoviČa

Svetová jednotka od 4. júla 2011 ✪ Zárobok z odmien v kariére: 

35 miliónov USD ✪ Víťazné turnaje v dvojhre: 29 (zo 43 finále) 

✪ Grandslamové tituly v dvojhre: 5 (Australian Open 2008, 2011 

a 2012, Wimbledon 2011, US Open 2011) ✪ Víťaz koncoročného 

šampionátu ATP World Tour Finals 2008 v Šanghaji ✪ Člen víťaz-

ného tímu Srbska v DC 2010 ✪ Bronzový na OH 2008 v Pekingu

Tréner vraví, že prišiel jej čas

Novak DJOKOVIČ s ocenením Laureus pre 
najlepšieho športovca 2011

Victoria AZARENKOVÁ 
s trofejou 

v melbournskej šatni

Stranu autorsky pripravila zuzana WiSterovÁ
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Na grandslamových turnajoch sa zvyknú 
robiť aj rozličné štatistiky. Jednou z nich je 
štatistika úspešnosti hráčok a hráčov umiest-
nených do 20. miesta. Ako v nej obstáli na 
Australian Open 2012 semifinalisti? 

ESÁ: 2. Kvitová 20/zo 6 stretnutí, 4. Clij-
stersová 13/6, 6.-9. Šarapovová 11/7, 12.-16. 
Azarenková 10/7 – 4. Djokovič 58/7, 7. Fede-
rer 52/6, 13.-14. Murray 40/6, 15. Nadal 37/7.

DVOJCHYBY: 1. Azarenková 35/7, 2. 
Šarapovová 33/7, 3. Clijstersová 24/6, 6.-9. 
Kvitová 16/6 – 2.-4. Murray 22/6, 10.-11. 
Djokovič 15/7. 

RÝCHLOSŤ PODANIA: 12.-17. Kvitová 
178 km/hod. – 6.-8. Murray 218. 

RETURNY PO 1. PODANÍ: 1. Šarapovová 
126/7, 2. Azarenková 117/7, 3. Kvitová 110/6, 
5. Clijstersová 94/6 – 1. Djokovič 183/7, 
2.Nadal 176/7, 3. Murray 145/6, 5. Federer 
123/6. PO 2. PODANÍ: 1. Clijstersová 115/6, 
2. Azarenková 99/7, 3. Šarapovová 96/7, 4. 
Kvitová 9//6 - 1. Djokovič 204/7, 2. Nadal 
158/7, 3. Murray 143/6, 10.Federer 94/6. 

VYUŽITIE BREJKOV: 1. Azarenková 
38/7, 2. Šarapovová 33/7, 4. Clijstersová 28/6, 
6. Kvitová 26/6 – 1. Djokovič 55/7, 2. Nadal 
38/7, 3. Murray 37/6, 9. Federer 22/6. Z tohto 
prehľadu je jasné, ktoré činnosti sú rozhodu-
júce. A v tých boli najlepší vždy v popredí.

V dvojhre sa na Australian Open 
o  prvý šok postarala domáca Sa-
mantha Stosurová (5. v rebríčku 
WTA), ktorá podľahla za 91 min. 
Rumunke Cirsteovej (59.) 6:1, 2:6, 3:6, 
keď urobila až 33 nevynútených chýb. 

Po bezproblémovom prvom sete 
sa zrazu zosypala a po zápase len ne-
veriaco krútila hlavou. Ale prvé kolo 
z  nasadených neprežila ani Talianka 
Pennettová (20.), ktorá v troch setoch 
prehrala s  ruskou kvalifikantkou 
Bratčikovovou (126.)! Podobný osud 
stihol aj Šafářovú (24.). Tá nestačila 
na Američanku McHaleovú (42.) a 
Belgičanke Wickmayerovej (26.) dala 
stop Kazaška Voskobojevová (57.).

V dvojhre mužov sa z nasadených 
nedostali do druhého kola piati. Naj-
väčší rozruch spôsobilo vyradenie 
Španiela Verdasca (24. v rebríčku 
ATP), ktorý v  päťsetovoum dueli 
s  Austrálčanom Tomičom (38.) do-
platil najmä na 83 (!) nevynútených 

chýb a z biedy ho nevytrhlo ani 15 es. 
Po prehre Stosurovej bolo víťazstvo 
Tomiča pre domácich priam balza-
mom na dušu. 

Vodu poriadne rozčeril aj náš Lukáš 
Lacko (119.), na štíte ktorého ostal 
Chorvát Ljubičič (30.), hoci na sety 
už viedol 2:0! Pozoruhodné je, že 
známy kanonier prehral s Lackom na 
esá a na víťazné údery po 13:27. Ale 
z nasadených hneď v úvode vypadli aj 
Argentínčan Monaco (27.) po prehre 
s  Nemcom Kohlschreiberom (41.), 
Štěpánek (31.), ktorý bol krátky na 
Francúza Mahuta (81.) i Rakúšan Mel-
zer (33.). Toho v troch setoch vystrieľal 
z dvorca 24 esami 208-centimetrový 
chorvátsky dlháň Karlovič (57.). 

Nedarilo sa však ani všetkým hrá-
čom a hráčkam z TOP 10. Nečakane 
skoro vypadli Američan Fish (8.), Srb 
Tipsarevič (9.), so slzami v  očiach 
Ruska Zvonarevová (7.) a Francúzka 
Bartoliová (9.). 
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Domáca hrdinka Samantha STOSUROVÁ vypadla v prvom kole Austra-
lian Open po prehre s Rumunkou Cirsteovou

Veľavravné čísla 
z Melbourne Parku

Obrovskú pozornosť na seba sústredil 
v Melbourne Parku súboj Belgičanky Kim Clij-
stersovej (14.) s Číňankou Na Li (6.) o postup 
do štvrťfinále. Nečudo, veď išlo o  stretnutie 
vlaňajších finalistiek! 

Takú drámu obecenstvo v natrieskanom 
hľadisku Rod Laver arény vari ešte nezažilo. 
Kim, obhajkyňa titulu, si v prvom sete za stavu 
3:3 „vyrobila“ výron v členku ľavej nohy, ale po 
ošetrení pokračovala so zaťatými zubami v hre. 
Možno aj pre toto zranenie set prehrala, no 
zbrane nezložila. Bojovala ako o  život, druhý 

set dotiahla až do tajbrejku, no v ňom získala 
Číňanka náskok 6:2! Jej tréner a manžel v jednej 
osobe žiaril ako hviezda prvej veľkosti a možno 
už v duchu zapíjal triumf svojej manželky. No 
potom Clijstersová predviedla, prečo ju všetci 
experti považujú za jednu z najlepších hráčok 
na okruhu. Odvrátila 4 (!!!) setbaly a set vyhrala. 
Číňanku to tak zdeptalo, že v 3. sete prehrávala 
už 1:5. Aj keď sa potom ešte trochu spamätala, 
bolo už neskoro... Sebavedomie, pevná vôľa 
a bojovnosť víťazky by mohli byť vzorom pre 
všetkých!

Šok hneď na úvod

Husársky kúsok 
Clijstersovej

Kim CLIJSTERSOVÁ netradične – na 
tréningu v Melbourne Parku
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Začali to ženy. Hoci Petra Kvitová (2. v reb-
ríčku WTA) nastúpila proti Marii Šarapovovej 
(4.) tradične sebavedome, dosť nečakane ťahala 
za kratší koniec. Bola totiž nedočkavá. Urobila 
41 nevynútených chýb a  svojimi 29 víťaznými 
údermi ich nevykompenzovala. 

Aj keď si vypracovala  14 brejkbalov, využila len 
3 (21%). To jej tak zabrnkalo na nervy, že odišla 
pod sprchy s  dlhým nosom za 2:12 hod., hoci 
Šarapovová vyprodukovala 10 dvojchýb a 30 ne-
vynútených chýb. Mala však lepšie prvé podanie 
a využila všetky nájazdy k sieti a všetky brejkbaly! 

K  súboju vlaňajšej víťazky Kim Clijstersovej 

(Belg.-14.) s  Victoriou Azarenkovou (Biel.-3.) 
namiesto úvah iba strohá štatistika z  pohľadu 
víťaznej Bielorusky – úspešné 1. podanie: 58/63%, 
esá: 1/1, dvojchyby: 7/5, nevynútené chyby: 40/44, 
zisk bodov po 1. a 2. podaní: 68/70 a  41/39%, 
víťazné údery: 20/26, víťazné údery na príjme: 
42/43%,využitie brejkbalov: 36/33, body získané 
pri sieti: 78/57%, počet získaných bodov: 90/91. 
Bol to naozaj vyrovnaný zápas. Trval tiež presne 
2:12 hod!

Ani najväčší majster hororov by nevymyslel 
dramatickejší scenár, o  aký sa postarali všetci 
semifinalisti, najlepší štyria hráči rebríčka ATP. 

Diváci v Melbourne, i na celom svete pri obrazov-
kách, žasli nad tým, čo bol Rafael Nadal (Šp.-2.)  
schopný vybehať v súboji s Rogerom Federerom 
(Švajč.-3.), ale i nad tým ako mohol taký tenisový 
velikán ako Federer, vyprodukovať až 63 (!) nevy-
nútených chýb, ktoré ho pripravili o postup. Táto 
dráma trvala 3:42 hod. Ale zahanbiť sa nedali ani 
Novak Djokovič (Srb.-1.), ktorého súperom bol 
Andy Murray (V. Brit.-4). Pílku ťahal raz jeden, 
raz druhý, čo dokazujú aj výsledky jednotlivých 
setov – 6:3, 3:6, 6:7, 6:1, 7:5. A za prsty sa ťahali 
4:50 hod. O víťazstve Djokoviča rozhodli silnejšie 
nervy, viac skúseností a nezlomná vôľa...

V  napínavom stretnutí o  po-
stup do štvrťfinále Berdych (7.) 
– Almagro (10.) trafil Španiel 
Berdycha loptičkou do ramena. 
Ihneď sa mu za to ospravedlnil, 
ale Berdych tvrdil, že ho chcel 
trafiť do tváre, čo považoval za 
neférové. Pri odchode z  dvorca 
mu preto nepodal ruku, za čo ho 
obecenstvo vypískalo. Berdych 
tvrdil, že súper mal odkrytú po-
lovicu dvorca a trafiť ho nemusel! 
Ťažko tu robiť arbitra... 

Tomáš BERDYCH sa v Melbourne 
hneval na Almagra, no dožičil si 
aj relax

Neúspešní melbournskí semifinalisti - Roger FEDERER a Andy MURRAY

infarktové semifinále

Maratónec 
dvorcov

Nepochybne to platí o   
Američanovi Johnovi Isnerovi 
(17.), ktorý sa  nezmazateľne 
zapísal do histórie predvla-
ňajším trojdňovým súbojom 
vo Wimbledone s  Francú-
zom  Nicolasom Mahutom 
(81.), ktorý trval 11 hodín 
a 5 minút! 

A  nedá si pokoj ani na 
Austalian Open 2012. Hoci 
už po prvom sete vyzerá ako 
keby vôbec nedokázal stáť 
na nohách a ako keby už-už 
klesol na zem, má tuhý život! 
V druhom kole doslova uťa-
hal Argentínca Nalbandiana 
(87.). Päťsetový zápas s ním 
trval neuveriteľných 4:41 ho-
dín a hráči v ňom absolvovali 
58 gemov. A hneď nato, v 3. 
kole, Isner poriadne podkuro-
val aj Španielovi Lopezovi. No 
v 5. sete už mlel z posledného, 
ale aj tak na dvorci vydržal 
behať 3 hodiny a  26 minút. 
Na hráča, ktorý má 206 cm 
a vláči po dvorci 111,4 kíl, je 
to úctyhodný výkon.

Vypískaný Berdych Prečo tak 
vrieskajú?

Táto otázka sa týka 
najmä dvoch najväčších 
tenisových sirén – Rusky 
Marie Šarapovovej (4. v 
rebríčku WTA) a  Bielo-
rusky Victorie Azaren-
kovej (3.) Na tréningoch 
ani pri rozcvičovaní ne-
vreštia, ale len čo sa zač-
ne zápas, zapnú sirény! 
Nemá to nijakú logiku. 
Najnovšie na tento prob-
lém upozornila Poľka 
Agnieszka Radwanská 
(8.) po prehranom zápase 
s Azarenkovou. Veľmi ju 
vraj rušilo jačanie sú-
perky! Jedna zo súperiek 
Šarapovovej povedala, 
že jej vrešťanie je veľmi 
otravné a  príliš hlasné. 
Nečudo, veď jej namerali 
až 91,4 decibelov! Podľa 
pravidiel môže rozhodca 
potrestať hráča za „úmy-
selné prekážanie v  hre“, 
no v  tomto prípade ho 
použiť nemožno. Ale už 
sa vraj na tom pracuje...

Dvojstranu zaujímavostí pripravil: -rik
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