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a získajte 30% 
zľavu z cien!

Zaregistrujte 
sa na

Nemáte vhodného sparingpartnera alebo trénera? 

Váš tenisový partner kazí veľa lôpt  namiesto hrania iba zbierate lopty? 

Chcete hrať rýchlejšie lopty, ale váš sparingpartner vám nedokáže nahrať rýchlejšie? 

TAK ZAČNITE TRÉNOVAŤ S NAHRÁVACÍMI STROJMI                   !
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LOBSTER 

nahrávací stroj 

 je vhodný pre všetkých- 

začiatočníkov, deti, juniorských 

šampiónov, rekreačných hráčov  

a profesionálnych hráčov tiež. 

12 otázok a odpovedí prečo kúpiť 

nahrávací stroj LOBSTER GrandSlam 4: 

Rýchlosť odpalu lopty 35-135km/hod 

Veľmi kvalitná horná aj dolná rotácia, 

horizontálna aj vertikálna oscilácia  Riadenie 

pomocou mikroprocesora  Zásobník na 150 lôpt 

Diaľkové ovládanie Najvýkonnejšia batéria

KLIP K-BOOM vysokokvalitný 
polyester, ktorý dodáva 

lopte ako iné polyesterové 
výplety pri maximálnej 

tenzie výpletu. Používa 
Oliver Nagy – 2. miesto 
rebríčka TENNIS EUROPE U14.

KLIP NATURAL 
GUT LEGEND – 
najstaršie prírodné 

výrobcu čriev 

Bezkonkurenčná 
cena. Ideálne pre 
všetky kategórie hráčov-najmä mládež.

GOSEN MICRO SHEEP 

– syntetické črevo 

prírodné črevo. 
Vynikajúci výplet 

LIP 
K-BOOM. Zaručuje 

 V ponuke kolekcia oblečenia TTK 2011 

 Výplety KLIP a GOSEN

EEPPalitný 
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ARMÁDA NAHRÁVACÍCH STROJOV JE PRIPRAVENÁ K BOJU
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Rodák z Greensbora v Severnej Karolíne, ktorý 
so svojimi 206 centimetrami vyčnieva nad väčšinou 
svojich súperov, sa v bezmála 27 rokoch kariéry 
prebojoval do svetovej desiatky a stal sa druhým 
najlepším americkým tenistom súčasnosti. John 
Isner okúsil v Indian Wells fi nále turnaja majstrov-
skej série, svoje prvé v živote. V semifi nále dosiahol 
pozoruhodné víťazstvo nad svetovou jednotkou 
Novakom Djokovičom, ktorému nastrieľal 20 es. 
Devätnásteho marca 2012 sa po prvý raz zaradil 
do TOP 10.

Servis by si nechal

Isnerovou ozdobou je servis, ten by si rozhodne 
nechal. „Bral by som Federerov forhend, Djokovi-
čov bekhend a Nadalovo nasadenie,“ skladá Ame-
ričan mozaiku z toho najlepšieho, čím disponujú 
hráči absolútnej špičky. 

Keď pred rokom prichádzal na turnaj do Miami, 
bol v rebríčku 33. A spomedzi Američanov štvrtý 
za Fishom, Roddickom a Querreym. Tohto roku 
už dlháň nastupoval ako americká dvojka. „To 
nie je prekvapenie. Vždy som si veril. Keď som už 
v desiatke, chcem vyššie,“ povedal. Pred sebou mal 
už len Mardyho Fisha.

Johna Isnera začal tenisový svet registrovať po 
jeho heroickom wimbledonskom zápase s Mahu-
tom v roku 2010.  Craig Boynton, Isnerov tréner, 
vtedy tvrdil, že jeho zverenec je tak dobre pripra-
vený, žeby mohol hrať zápas aj desať hodín... Johna 
podcenil! Isner s  Francúzom odohral pamätný 
trojdňový súboj trvajúci 11 hodín a  päť minút. 
Na príjemný dvorec číslo 18 pre necelých osemsto 
divákov sa upriamila pozornosť tenisového sveta. 
Piaty set tohto zápasu sa skončil 70:68! Na počesť 
rekordu osadili vlani na wimbledonskú osemnástku 
pamätnú tabuľu. 

„Myslel som si, že sa mi to sníva. Netušil som, že 
takýto zápas možno odohrať,“ povedal Isner. Stal 
sa hrdinom – bol hosťom šou Davida Lettermana, 
americký olympijský výbor ho ocenil ako športovca 
mesiaca jún 2010, dokonca ho oslavovali aj na pôde 
amerického senátu. Na CNN Isner svoj rekordný 
zápas charakterizoval ako bláznivý.

Najprv škola, potom tenis

John začal hrať tenis ako deväťročný. Rozhodoval 
sa medzi ním a basketbalom. Z troch bratov Isne-

rovcov sa tenisu ako profesionálny tréner venuje 
aj Jordan, najstarší Nathan je staviteľ, pracuje 
s otcom. 

John študoval v rokoch 2003 – 2007 na univer-
zite, v poslednom ročníku bol fi nalistom dvojhry 
NCAA, získal titul vo štvorhre, aj s  tímom. Po 
skončení školy nabrala jeho kariéra rýchle tempo 
-  ako univerzitný šampión dostal voľnú kartu do 
Washingtonu a  vyhral päť trojsetových zápasov, 
všetky rozhodol v tajbrejkoch. Až vo fi nále prehral 
s Roddickom. Na turnaj nastupoval ako 416. hráč 
sveta, po ňom bol 138.

O mesiac neskôr, po dvoch kolách US Open 2007, 
stál proti Federerovi. Zobral mu set, prehral, ale od 
Švajčiara si vyslúžil pochvalu: „ Jeho potenciál je 
veľký. Má pred sebou skvelú kariéru.“

Potom však zažil frustrujúce obdobie, keď sa 
snažil zladiť súťažný stres s cestovaním. „Úspech 
prišiel skoro. Vedel som, že môžem súťažiť s naj-
lepšími profesionálmi. No v  roku 2008 som sa 
presvedčil, že som sa trochu precenil. Dostal som 
voľné karty, vynechal som challegery a možno to 
bola chyba, nestihol som sa vyvinúť ako hráč,“ 
domnieval sa Isner.

Keď roku 2009 prehral v  kvalifi kácii v  Delray 

Beach, skontaktoval sa s  Craigom Boyntonom, 
niekdajším trénerom Fisha a Couriera.  Ten pre-
kopal jeho hru. Zapracovali na medzihre, taktike, 
stratégii. Posunul sa o  111 miest na 34. pozíciu 
a získal ocenenie pre hráča s najvýraznejším vý-
konnostným vzostupom.

Stal sa oporou v DC

Roku 2010 debutoval v Davis Cupe,  stal sa hrá-
čom TOP 20, bol  tri razy vo fi nále turnajov ATP, 
v osemfi nále Australian Open. „Veľa som sa naučil. 
Vďaka tvrdej práci do reprezentácie patrím,“ pove-
dal Isner na margo svojej daviscupovej premiéry 
v Belehrade proti Srbsku. Prehral obe svoje dvojhry, 
bodoval len vo štvorhre po boku Boba Bryana. Zato 
tohto roku urobil naozaj dieru do sveta! Vo Fribo-
urgu na antuke zdolal Federera i  Chiudinelliho 
a mal hlavný podiel na výhre USA 5:0. 

John Isner má tri turnajové tituly (Auckland, 
Newport, Winston-Salem), ale na svoj veľký vý-
sledok ešte čaká. Chlapík, ktorý nosí topánky číslo 
15 (v Európe 48), má rád poker, golf a basketbal. 
Ak by obdivovateľ Karla Maloneho, hráča NBA, 
nehral tenis, určite by bol basketbalista.

(zw)

John Isner chce byť 
najlepší Američan

John ISNER po výhre nad Djokovičom v Indian Wells. S Mahutom po pamätom Wimbledone 2010 a s daviscupovým tímom USA.
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Prechod od juniorov k dospelým
Kto chce napredovať, mal by zabudnúť na zahraničné ligy

Od toho, ako sa bude dariť plniť náročnú úlohu 
zabezpečenia prechodu od juniorov k dospelým, 
závisia ďalšie úspechy v dôležitých súťažiach ako 
je olympijský turnaj, Davisov pohár, Pohár fede-
rácie ako aj vystúpenia na významných turnajoch 
jednotlivcov.

Jednotný 
návod neexistuje

Nie je to jednoduchý problém, pretože pri jeho 
riešení sa núka viacero alternatív. Do úvahy musí-
me určite brať aj ekonomickú náročnosť. Príklady 
viacerých hráčov ukazujú, že pravdepodobne 
neexistuje jednotný návod, podľa ktorého by sa 
malo s hráčmi pri prechode do vyššej kategórie 
postupovať. Niektorí hráči sa už napríklad od 
17 rokov venujú výlučne štartom na turnajoch 

dospelých (niektorí ešte skôr). Iní zase postupujú 
tak, že až do 18 rokov hrajú v kategórii juniorov, 
a až potom sa orientujú na kategóriu dospelých.

Uvediem niektoré aspekty, ktoré môžu pôsobiť 
na ďalšie napredovanie  hráčov, a ktoré pôsobia 
v tejto oblasti:

Úspechy dosahované v  kategórii juniorov 
netreba podceňovať, samotným hráčom posky-
tujú viacero výhod. Juniori a  juniorky, ktorí sa 
umiestnia v  prvej desiatke svetového rebríčka 
(koncoročného), majú nárok na 3 voľné karty do 
hlavných súťaží v kategórii dospelých v nasledu-
júcom roku. Úroveň turnaja, na ktorý dostane 
hráč voľnú kartu, závisí od jeho umiestnenia. 
Napríklad najlepšia juniorka má pridelenú voľnú 
kartu na turnaj s  dotáciou  100 000 USD a  na 
2 s  dotáciou 75 000 USD. Umožnenie štartov 

v hlavných súťažiach im môže pomôcť v ľahšom 
prechode do vyššej kategórie. Okrem toho sa 
stávajú členmi tzv. Top Ten Teamu, z čoho im tiež 
vyplýva viacero výhod.

Prechod netreba 
urýchľovať

Teraz uvediem niekoľko zaujímavých príkladov 
ako postupovali juniori:

Stefan Edberg vyhral v roku 1983 ako 17-roč-
ný všetky štyri juniorské grandslamové turnaje. 
V tom istom roku sa už dostal do Top 100 sveto-
vého rebríčka mužov ATP a ako 24-ročný sa stal 
svetovou jednotkou!

Martin Kližan, náš daviscupový reprezentant, 
vyhral v šestnástich ME tejto kategórie. V sedem-
nástich vyhral juniorský Roland Garros. Vtedy sa 
aj prvý raz objavil v mužskom rebríčku ATP, do 
Top 100 mužov sa dostal ako 22-ročný. Čas od 
prvého umiestnenia v rebríčku ATP po dosiah-
nutie prvej stovky rebríčka bol u neho asi 5 rokov. 

Jednou z kľúčových úloh tenisových federácií, trénerov, tenisových expertov, je zabezpečenie 
úspešného prechodu talentovaných juniorov do kategórie dospelých. Téme sa v tomto čísle 
nášho mesačníka venuje Ladislav MACKO, metodik STZ.

Pokračovanie na s. 23

Rafael NADAL, 
Roger FEDERER 
a Novak DJOKOVIČ, 
tri esá, ktoré vynikli 
už ako juniori 
a v profitenise sú 
najväčšími hviezdami
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Agnieszka 
RADVAŇSKÁ (Poľsko)

4. hráčka svetového rebríčka





Pre porovnanie: Bester, fi nálový súper Kližana z juniorky 
Roland  Garros, je v súčasnosti na 390. mieste, Kližan na 
115. mieste (najvyššie bol 86.).

Z  porovnania s  jeho fi nálovým súperom vidieť prog-
resívny postup nášho reprezentanta. Treba veriť, že bude 
postupovať aj ďalej!

Prechod z kategórie juniorov do dospelých netreba 
urýchľovať. Treba vychádzať z dlhodobého plánu hráčskeho 
vývoja, brať do úvahy celkovú fyzickú vyspelosť, mentálnu 
odolnosť hráča, ktorá je napr. dôležitá v prípade väčšieho 
počtu prehier pri štarte vo vyššej kategórii.

Ďalej treba dávať pozor na veľké množstvo turnajov 
a tento počet regulovať v súlade s princípmi periodizácie 
– turnajové a tréningové zaťaženie musí byť v súlade s rege-
neráciou organizmu, psychickým a fyzickým odpočinkom. 
Ak majú hráči pred sebou vysoké náročné ciele dostať sa do 
svetovej špičky, nemali by venovať prílišnú pozornosť ligám 
v zahraničí, čo prináša so sebou namáhavé cestovanie, psy-
chické vyčerpanie a tým aj nedostatok času na regeneráciu, 
odpočinok a prípravu na ďalšie vrcholné podujatia. 

Napríklad WTA odporúča, aby po troch za sebou idú-
cich turnajoch mali hráčky nevyhnutne prestávku, ktorú je 
vhodné vyplniť aktívnym odpočinkom, regeneráciou, do-
plnením fyzických a psychických síl ako aj modifi kovaným 
tréningovým procesom.   

Pri všetkej snahe získať v rebríčku čo najlepšie postavenie, 
nemožno na tieto dôležité činnosti zabúdať. Pri nedodržaní 
týchto zásad môže dôjsť k  častým zraneniam, fyzickému 
a  psychickému opotrebovaniu a  psychickému vyhoreniu 
(burn out), čo by mohlo viesť k negatívnemu ovplyvneniu 
ďalšieho rastu.

Čo o najlepších prezrádzajú čísla

Odborný časopis ITF  Coaching and sport science review 
uvádza v čísle 50 zaujímavé údaje o najlepších svetových 
hráčoch a ich štartoch na turnajoch:

Ako vidieť z prehľadu, účasť na turnajoch bola rôznorodá, 
hlavne v sedemnástich rokoch. 

Pre informáciu ešte uvediem štatistiku z čísla 55 toho isté-
ho časopisu, kde boli uvedené údaje o najlepších junioroch 
z rokov 1996 – 2005 (boli v Top 10 ITF juniorov):
-  58 % hráčov, ktorí dosiahli umiestnenie v Top 10 junior-

ského rebríčka ITF dosiahlo počas kariéry umiestnenie 
v prvej stovke ATP rebríčka 

-  Prvé umiestnenie v rebríčku dospelých bolo dosiahnuté 
v priemere v 17,6 rokoch

-  Prechodný čas od prvého umiestnenia v  rebríčku do 
vstupu do Top 100 ATP bol 4,3 roka pri priemernom 
veku 20,8 roka

-  Najvyššie umiestnenie bolo dosiahnuté približne 2 roky 
po vstupe do Top 100 ATP vo veku 23 rokov
Aj napriek všetkým lákadlám, ktoré by mohli viesť hráčov 

k tomu, aby sa urýchlene dostali na čo najlepšie umiestne-
nie v kategórii dospelých, určité zákonitosti je nevyhnutné 
rešpektovať. Hráči v spolupráci s tímom odborníkov – tré-
nerov, psychológov, lekárov, fyzioterapeutov, rodičov musia 
spolupracovať za účelom dosiahnutia výkonnostného rastu 
a dlhodobej úspešnej kariéry.

(Použitá literatúra: Coaching§Sport Science review Nr.50: Periodisation 

in tenis, M. Reid, G. Quinlan, C. Morris, Coaching and Sport Science review 

Nr. 55: Making the Top 100: ITF Top junior transition to top 100 ATP Tour 

P. D. Mc Craw)

Dokončenie zo s. 18

Prechod od juniorov 
k dospelým

Meno Vek ATP Challenger ITF Futures Junior ITF Celkom

Nadal 17 11 9 0 0 20

 18 18 0 0 0 18

Federer 17 3 1 0 14 18

 18 14 7 0 0 21

Djokovič 17 3 7 6 3 19

 18 9 4 0 0 13

Nadal 17 11 9 0 0 20

18 18 0 0 0 18

Djokovič 17 3 7 6 3 19

18 9 4 0 0 13

2323  



š p o r t o v i s k á t i s í c r o č i a3 .

SPORTER  s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava; korešpondenčná adresa: Švermova 28, 927 01 Šaľa, Slovakia

mobil: + 00421 903 735 539, email: sporter@sporter.sk, Internet: www.sporter.sk

HĽADÁTE DOBRÚ FIRMU 

NA VYBUDOVANIE VÁŠHO TENISOVÉHO KURTU?

NAŠLI STE SPRÁVNE!



Vo všetkých žiackych kategóriách 
sa zúčastnili všetci najlepší slovenskí 
hráči, a  tak bolo skutočne možné 
sledovať úroveň v nich. Z hľadiska 
kvality štartového poľa možno tiež 
vysloviť veľkú spokojnosť s účasťou 
v kategóriách mladších dorastencov. 
U mladších dorasteniek už poväčši-
ne zo zdravotného hľadiska chýbali 
niektoré špičkové hráčky.

Najväčšia absencia kvalitných 
hráčov a  hráčok bola u  starších 
dorastencov a starších dorasteniek. 
Tu okrem niektorých absencií zo 
zdravotných dôvodov chýbali niek-
torí kvalitní reprezentanti pre štart 
na dôležitých medzinárodných 
turnajoch.

Prvý raz sa 
nikde nehralo na antuke

V porovnaní s minulými rokmi, 
sa tento rok už 
ani v  jednej ka-
tegórii nekonali 
majstrovstvá na 
antu ke .  H l av -
ným dôvodom, 
pre ktor ý STZ 
pristúpilo k  zru-
šeniu halových 
majstrovstiev SR 
na antuke bola 
skutočnosť ,  že 
v š e t k y  h a l ové 
majstrovstvá Eu-
rópy družstiev, na ktoré sa vo väčšine 
prípadov hráči nominujú na základe 
výsledkov z halových majstrovstiev 
SR, sa hrajú na tvrdých povrchoch, 
resp. koberci.

Je zrejmé, že v halovej sezóne nie 
všetci hráči majú rovnaké možnosti 
trénovať na povrchoch, na ktorých sa 

halové M SR hrajú, ale rozhodnutie, 
ktoré STZ ohľadom výberu povrchu 
prijal, bolo správne.

Čo sa týka výsledkov, môžeme 
skonštatovať, že o  16 zlatých, 16 
strieborných a 32 bronzových me-
dailí sa podelili hráči z 23 klubov.

Jasne najúspešnejšími klubmi 
z medailového hľadiska boli Akade-
mik Košice a Empire Trnava.

Najviac medailí 
pre Akademik a Empire

Hráči Akademiku Košice získali 
najviac zlatých medailí – 5,5 a hráči 
Empire Trnava celkovo najviac 
medailí - 13, keď získali o  1 zlatú 
medailu menej ako hráči Košíc. 
Všetky ostatné kluby za týmito 
dvoma výrazne zaostali.

Určite sa z  hľadiska ambícií 
a  hráčskej kvality viac očakáva-

lo predovšetkým 
od bratislavských 
k l u b ov  S l áv i e 
Agrofert (počet 
medailí 7,5 stačil 
síce na 3.miesto, 
ale získal len 0,5 
zlatej medaily) 
a  Slovanu, ktorý 
získal tentoraz len 
4 medaily a zostal 
bez zlata.

Zo spomína-
ných 23 klubov 

však 10 klubov získalo len 1 medailu.

Martin Blaško 
s tromi titulmi

Najúspešnejším jednotlivcom 
na halových M SR sa stal Martin 
Blaško, ktorý získal dvojhrové tituly 
v kategórii do 16 i 18 rokov, a k nim 

pridal titul vo štvorhre do 16 rokov 
a striebro vo štvorhre do18 rokov.

U dievčat 4 medaily získala Sarah 
Mária Juráková z Trnavy, ktorá k 2 
strieborným medailám z dvojhier do 
16 i 18 rokov pridala zlato vo štvor-
hre do 16 rokov a bronz vo štvorhre 
do 18 rokov.

Pre objektívne hodnotenie vý-
sledkov jednotlivých klubov treba 

podotknúť, že vo viacerých prípa-
doch získali medaily pre svoje kluby 
hráči, ktorí sa už dlhodobo v klube 
nepripravujú a  naopak niektoré 
kluby, v  ktorých sa úspešní hráči 
pripravujú, sa ešte ich úspechmi 
nemôžu prezentovať, pretože hráči 
reprezentujú iný klub.

Vladimír HABAS,
športový riaditeľ STZ

Tradičnými vrcholmi domácej halovej sezóny v  mládežníckych 
kategóriách sú, a boli i  tohto roku, halové majstrovstvá SR 
jednotlivcov. Uskutočnili sa spolu v 8 kategóriách.

Martin BLAŠKO bol so štyrmi medailami najúspešnejším hráčom halových 
majstrovstiev Slovenska 2012

Medailová bilancia HMSR 2012
1. Akademik Košice  5,5  3  2,5

2. Empire Trnava  4,5  3,5  5

3. TK Spišská Nová Ves  1,5  0  0

4. Mladosť Košice  1  0,5  2

5. TA Prešov  1  0  1,5

6. TK Jednotka  1  0  1,5

7. STU Bratislava 0,5  2,5  4,5

8. TC Topoľčany  0,5  2  2,5

9. TK ŠTK Šamorín  0,5  0  0

10. TK Slovan Bratislava  0  2,5  1,5

Obzretie sa za halovými Obzretie sa za halovými 
majstrovstami SR jednotlivcovmajstrovstami SR jednotlivcov

O dekoráciu mladších žiačok (zľava Stará, Junasová, Roháčová, Šenkárová) sa na halových 
majstrovstiev SR postarali bývalí úspešní profesionáli - Radka ZRUBÁKOVÁ a Miloslav MEČÍŘ

Trojica medailistiek halových M SR starších žiačok - zľava 
Viktória KUŽMOVÁ, Tereza Mahlíková a Tamara KUPKOVÁ
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Martina Navrátilová sa zúčastňuje na populárnej 
americkej súťaži Dancing with the stars - Tanec 
s  hviezdami. V  prvom kole so svojím partnerom 
Tonym Dovolanim, profesionálnym tanečníkom po-
chádzajúcim z Kosova, končila na chvoste pelotónu. 
Ale pár predsa postúpil do ďalšieho kola!

Legendárna tenistka, deväťnásobná víťazka 
Wimbledonu, je zvyknutá byť v  žiari refl ektorov, 
pravda, doposiaľ väčšinou ako športovkyňa a nie ako 
tanečnica. Patrí však medzi propagátorky zdravého 
životného štýlu a aj zapojením sa do súťaže chcela 
ísť príkladom. Na svoju kondíciu sa aj v 55 rokoch 
môže spoľahnúť, a tak bude zaujímavé sledovať, ako 
si bude počínať ďalej.

„Bola som zvyknutá na výzvy. Keď ma v štrnástich 
rodičia postavili do tanečnej sály, mala som neuveri-
teľný strach z tancovania na verejnosti,“ prezradila 

Navrátilová. Každý bol u nej zvyknutý na športové 
oblečenie. Po mnohých rokoch ju diváci videli v ele-
gantných šatách.            (red.)

Navrátilová sa dala 
na tanec 
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Muži TJ Slávia STU Bratislava, obhajcovia 
prvenstva, cestujú do Matúškova pri Galante, 
ženy Slovana Bratislava, ktoré extraligu vyhrávajú 
nepretržite od roku 2005, budú hosťami TK 
Nitra. Semifi nále a zápasy v skupinách o 
5. - 8. miesto je na programe 2. mája a 
4. mája nasleduje fi nále a ďalšie stret-
nutia o konečné umiestnenie. Najvyššie 
nasadenými tímami pri žrebe, ktorý sa 
uskutočnil 15. marca na pôde STZ, boli 
v oboch súťažiach obhajcovia titulu.

Ambiciózny TC Empire Trnava poškuľuje po 

titule už tri roky. V prvom kole privíta Piešťany 
a v prípade postupu a predpokladaného víťazstva 
Slávie STU v Matúškove, by sa títo súperi, vlani 

fi nalisti, stretli v semifi nále. Tentoraz by bola 
hostiteľom Trnava. Nováčikom mužskej 
extraligy je Slovan Galanta, ktorý sa 
predstaví na Tehelnom poli. V Bratislave 
bude v prvom kole 30. apríla derby žien 

Slávie Agrofert STU a Slávie Právnik. 
Nováčik medzi ženami, Tenkur Trenčín, 

má extraligovú premiéru na kurtoch Kúpeľov 
Piešťany. 

Vitaj, extraliga 2012!
Uzávierka súpisiek družstiev je 31. marca, nováčikovia z Galanty a Trenčína

Najvyššia slovenská tenisová súťaž družstiev ročníka 2012 je už takmer pripravená. Účastníci 
v týchto dňoch kompletizujú súpisky, ktorých uzávierka je 31. marca. Prvé kolo extraligy sa 
hrá 30. apríla. Jeho program už poznáme. 

Takto oslavovali pred rokom muži titul na dvorcoch 
Slávie STU Bratislava – zľava kapitán František 
HORVÁTH, líder tímu Martin KLIŽAN a  Ján KRO-
ŠLÁK, najstarší člen družstva 

PREHĽAD VÍŤAZOV EXTRALIGY 1993 - 2011
  M U Ž I

1993* TK Inter Slovnaft Bratislava

1994* Slovan SSI Bratislava

1995  Slovan Kerametal Bratislava

1996  Inter Slovnaft Bratislava

1997  Slávia Právnik Bratislava

1998  Slávia Agrofert STU Bratislava

1999  Slávia Agrofert STU Bratislava

2000  Inter Slovnaft Bratislava

2001  Slávia Právnik Bratislava

2002  AŠK Inter Bratislava

2003  Grand Tenis Club Bratislava

2004  Slávia Právnik Bratislava

2005  Slávia Agrofert STU Bratislava

2006  Slávia Agrofert STU Bratislava

2007  Slávia Právnik Bratislava

2008  Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2009  Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2010  Slovan Bratislava

2011  Slávia Agrofert Bratislava

Ž E N Y
1995  Slovan Kerametal Bratislava

1996  Slávia Právnik Bratislava

1997  Slávia Právnik Bratislava

1998  Slávia Agrofert STU Bratislava

1999  Slávia Agrofert STU Bratislava

2000  Slávia Agrofert STU Bratislava

2001  Slávia Agrofert STU Bratislava

2002  Kúpele Piešťany

2003  TC STU AX-V Nitra

2004  TC STU AX-V Nitra

2005  Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2006  Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2007  Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2008  Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2009  Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2010  Slovan Bratislava 

2011  Slovan Bratislava 

* V rokoch 1993 – 94 súťažili miešané tímy mužov a žien

E
X

TRALIG
A

2
0 1 2

M U Ž I :
1. kolo (štvrťfi nále) - 30. apríla

TC Draci Matúškovo - Slávia Agrofert STU Bratislava

TC Empire Trnava - TK Kúpele Piešťany

TK Ratufa Levice - TJ Slávia Právnik Bratislava

TK Slovan Bratislava - TK Slovan Galanta 

Ž E N Y : 
1. kolo (štvrťfi nále) - 30. apríla

TK Nitra - TK Slovan Bratislava 

Slávia Agrofert STU Bratislava - TJ Slávia Právnik Bratislava

TK Kúpele Piešťany - TK Tenkur Trenčín 

TK Žilina - TC Dixon Tenisia Banská Bystrica 

Mikrosúboj o  postavenie sloven-
skej jednotky vyhráva po turnaji v 
Miami Dominika Cibulková, ktorá 
na rozdiel od Daniely Hantuchovej 
na Floride postúpila do osemfi nále. 
Cibulková s priebehom sezóny však 
doposiaľ spokojná nebola. Napriek 
tvrdej robote stále čakala na preni-
kavý výsledok.

V  Indian Wells jej v  prvom kole 
vzdala Magdaléna Rybáriková, ale 
v  druhom nestačila na Talianku 
Vinciovú. Až v  Miami svitla nádej 
– v treťom kole zmietla Číňanku Ťie 
Čeng 6:2, 6:0 a čakala ju svetová jed-
notka Bieloruska Azarenková, ktorá 
v tomto roku ťahala sériu 25 víťazstiev 
(ich súboj sa skončil po uzávierke 

nášho mesačníka). V každom prípade 
Cibulková proti Číňanke naznačila 
svoje možnosti. „Bol to môj najlepší 
zápas v sezóne,“ konštatovala. 

Hantuchová, ktorá sa bodovo 
dotiahla na Cibulkovú, podľahla 
v  Indian Wells po voľnom žrebe už 
v  druhom kole Češke Zakopalovej 
a v Miami v treťom kole Ivanovičovej. 
Na marcových turnajoch zaostala 
za  výsledkami z  prvej časti roka, 
keď uhrala fi nále v Brisbane, vyhrala 
turnaj v Pattayi  a podržala fedcupový 
tím proti Francúzsku. V Champions 
Race je na deviatom mieste a  má 
motiváciu zabojovať o  účasť na MS 
WTA Tour v  Istanbule. Z  nahuste-
ného programu sa Daniela rozhodla 

vynechať Charleston a už sa môže pri-
pravovať na antuku. Slovenská trojka 
Rybáriková sa trápi s  chorobami, 
zraneniami, nevýraznými výsledkami 
a rieši aj otázku nového trénera. Po 
Miami sa mala skončiť jej spolupráca 
s Martinom Hromcom. 

Lukáš Lacko vynechal Indian Wells 
a v Miami sa premiérovo prebojoval 
do druhého kola na úrovni turnajov 
Masters, keď vyradil Američana Swe-
etinga. V druhom kole však nestačil 
na Japonca Nišikoriho. Škoda, mohol 
sa ešte viac priblížiť k  miestenke 
na londýnsky olympijský turnaj, ba 
vylepšiť i svoje rebríčkové maximum 
60. miesto (teraz 66.).

(zw)

Mikrosúboj zatiaľ pre Cibulkovú
Ako hrali naši najlepší na turnajoch v Indian Wells a Miami 

Vrkoč 
Dominiky 
CIBULKOVEJ 
je vždy 
vďačným 
objektom 
fotoreportérov

Žreb extraligy 2012 (podľa pavúka)
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CENA DOHODOU
Kontakt - telefón:

02/63 830 170
email:

slaviapravnik@slaviapravnik.sk

Predáme kompletnú multifunkčnú nafukovaciu  
dvojhalu v dobrom stave, rok výroby 2005.

Fungovanie rebríčkov sa riadi 
určitými pevne stanovenými zásada-
mi, ktoré automaticky zabezpečuje 
systém avšak základy fungovania 
skupiny (veková kategória, disciplí-
na, výber členov príslušnej skupiny, 
spôsob hry, atď.) si určuje zakladateľ 
skupiny, ktorý sa automaticky stáva 
aj správcom skupiny, čím získava 
určité administrátorské práva.

Zakladateľom skupiny môže byť 
ktokoľvek, kto má aktivovaný daný 
šport a rád by vyzval hráčov vo svo-
jom okolí k pravidelnejšiemu stre-
távaniu sa a meraniu si síl. Pri po-
čiatočnom zakladaní skupiny môže 
z  prihlásených hráčov zakladateľ 
vytvoriť ľubovoľné poradie hráčov. 
Po potvrdení poradia schválených 
hráčov systém považuje skupinu 
za aktívnu a ďalších hráčov môže 
zakladateľ doplniť už len na koniec 
aktuálneho rebríčka, pri rešpektova-
ní vopred stanoveného maximálne-
ho počtu hráčov v skupine. Skupina 
nemusí byť plne obsadená, aby ju 
zakladateľ mohol spraviť aktívnou. 
Skupina následne funguje podľa 
nasledovných pevne stanovených 
podmienok:

❖  hráči sa môžu navzájom vyzývať 
v zmysle pyramídy (systém auto-
maticky ponúka hráčovi na výzvu 
len tých hráčov, ktorých môže zo 
svojej pozície vyzvať)

❖  hráč môže mať aktivovanú vždy 
len jednu výzvu

❖  až po zapísaní výsledku sa mu 
sprístupní ďalšie vyzývanie hrá-
čov v skupine

❖  ak hráč - vyzývateľ zvíťazí nad 
vyzvaným hráčom, posunie sa 

na jeho miesto v rebríčku a hráč, 
ktorého porazil, je o jedno miesto 
nižšie a všetci hráči pod ním sa 
prečíslujú

❖  ak hráč - vyzývateľ prehrá nič sa 
v rebríčku nemení

❖  zápas zapísaný cez skupinu bude 
mať označenie skupiny a bude sa 
zarátavať aj do celkového ratingu 
hráča ako všetky ostatné zápasy

❖  zakladateľ ako správca skupiny, 
môže stornovať výzvu, ak niekto 
blokuje ostatných

❖  zakladateľ môže neaktívneho hrá-
ča vyradiť zo skupiny a poradie sa 
automaticky prečísluje

❖  ak sa uvoľní miesto, zakladateľ 
môže doplniť skupinu, ale len na 
posledné miesto a  hráč sa sám 
musí odohraním zápasov prebo-
jovať v rebríčku vyššie.

❖  členovia skupiny si môžu v rámci 
skupiny posielať hromadné sprá-
vy a  tým podporiť komunikáciu 
a fungovanie danej skupiny

Ako vytvoriť SKUPINU 
a stať sa jej členom?

❖  Zakladateľ v rámci sekcie SKUPI-
NY po kliknutí „Pridať skupinu“ 
zadá zásady fungovania jeho 
skupiny ako názov skupiny, mesto 
fungovania skupiny, základné in-
formácie o skupine (veková kate-
gória, pohlavie, spôsob hry, atď.), 
maximálny počet účastníkov 
a disciplínu (2-hra, 4-hra, mix).

❖  Následne klikne na „Zápis skupi-
ny“, čím odošle žiadosť o zverej-
nenie informácií o novozaloženej 
skupine. Hneď ako administrátor 
(STZ) skupinu sprístupní verej-
nosti, zakladateľ dostane správu 
na e-mail a  môže po prihlásení 
sa na portál skupinu spravovať. 

❖  Po zverejnení skupiny sa záujem-
covia môžu prihlasovať, pričom 
o  každej novej prihláške, t.j. 
žiadosti o zaradenie do skupiny, 
bude zakladateľ informovaný 
e-mailom. Zakladateľ rozhodne 
o tom kto z hráčov bude zaradený 
do skupiny, t.j. iba ak zakladateľ 
prihlášku v systéme schváli stane 
sa záujemca členom tejto skupiny.

Veríme, že aj táto novinka prispeje 
k lepšiemu fungovaniu portálu, a že 
si ZASPORTUJ SI OPEN nájde svoju 
stálu a aktívnu hráčsku klientelu pre 
prospech všetkých športuchtivých 
ľudí. 

Prečo symbolické 
spoplatnenie portálu?

Bohužiaľ máme na tomto por-
táli zaregistrovaných aj veľa tzv. 
„mŕtvych duší“, čo samozrejme 
komplikuje samotné vyzývanie 
a  vyhľadávanie zodpovedajúcich 
sparingpartnerov. Preto všetky dô-
ležité informácie a funkcie systému 
(vyzývanie súperov, prihlasovanie na 
turnaje, vytváranie skupín, zasielanie 
správ...) sú sprístupnené len aktív-
nym užívateľom, t.j. členom portálu 
so zaplateným ročným poplatkom 
3,- € za aktivovaný šport. Aktuálnu 
platnosť vašej registrácie ku  kon-
krétnemu športu ako aj platobné 
údaje potrebné k obnove nájdete 
po prihlásení vo svojom PROFILE 
v sekcii: AKTIVÁCIA ŠPORTU.

Ak ste teda fanúšikom ZASPOR-
TUJSIOPEN.sk, tak zaplatením 
SYMBOLICKÉHO poplatku pomô-
žete aj vy udržať fungovanie tohto 
portálu...

Novinka: skupinové rebríčky
ZASPORTUJSIOPEN sprístupnilo v  rámci svojho portálu 

NOVINKU, ktorá iste poteší všetkých rekreačných tenistov, ktorí 
majú chuť aktívnejšie súťažiť o rebríčkové umiestnenie predovšetkým 
s hráčmi VO SVOJOM OKOLÍ. Pripravili sme pre vás NOVÚ verziu 
ONLINE skupinových rebríčkov pod názvom SKUPINY. Idea týchto 
rebríčkov vychádza z obľúbených tenisových klubových rebríčkov a je 
aplikovateľná aj na bedminton či squash. 

UPOZORNENIE:
Hráči registrovaní v STZ majú tenis automaticky aktivovaný počas 

platnosti registrácie, ak si pri registrácii korektne zaznačili, že sú hráčmi 
STZ. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na info@
zasportujsiopen.sk alebo na telefónnom čísle 02/ 492 09 886.
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Michal Mertiňák s Brazílčanom 
Andrem Sá, ktorý je v tejto sezóne 
partnerom slovenského tenistu, 
čakajú na svoj prvý spoločný titul. 
Koncom februára prehrali vo fi nále 
štvorhry na antukovom turnaji 
v  Buenos Aires (dotácia 484  100 
USD) ako nasadené dvojky so 
španielskym párom David Mar-
rero, Fernando Verdasco 4:6 a 4:6. 
Pre slovensko-brazílsky tandem 
to bolo druhé neúspešné deblové 
finále v  priebehu siedmich dní. 
V nasledujúcom týždni hrali v Del-
ray Beach, opäť postúpili do fi nále, 
ale titulu sa znovu nedočkali. 

Mertiňák (získal 12 titulov), 
čaká na cennú trofej od októbra 
2010, keď po boku bývalého deb-

lového partnera Čecha Františka 
Čermáka zvíťazil na turnaji v ma-
lajzijskom Kuala Lumpure. Vlani 
takmer tri mesiace pauzoval pre 
zranenie chrbta a vynechal aj US 
Open. V rebríčku spadol až na 69. 
miesto, najhoršie umiestnenie za 
posledných päť rokov.

Po fi nálovej prehre v Sao Paole 
Michal netajil sklamanie. „Pod-
mienky počas fi nále boli ťažké na 
tenis. Na kurte bol silný vietor, 
ktorý sa točil. Viac to vyhovovalo 
hráčom, ktorí lift ujú loptu, lebo pri 
tom majú väčšiu istotu. Aj napriek 
tomu sme mali šance na brejk, ale 
nevyužili sme ich. Je to škoda, že 
sme prehrali druhé fi nále za sebou. 
Z našej strany to nebol optimálny 

výkon. Museli by sme hrať na sto 
percent našich možností, aby sme 
zdolali kvalitný španielsky pár, 
hlavne na pomalej antuke.“ 

V  Delray Beach hral Mertiňák 
už vo svojom 20. fi nále kariéry. 
V  dramatickom vyvrcholení tur-
naja  s dotáciou 442 500 USD pre-
hrala slovensko-brazílska dvojica 
s britským párom Colin Fleming, 
Ross Hutchins po takmer dvojho-
dinovej trojsetovej bitke 6:2, 6:7 (5) 
a 13:15 v supertajbrejku. Mertiňák 
sa teda nepomstil súperom za 
februárovú daviscupovú prehru 
z duelu proti Veľkej Británii v glas-
gowskej Braehead aréne. „Set a pol 
sme boli lepšími hráčmi. Viedli 
sme 6:2, 2:1, 40:15 pri našom ser-

vise, no Britom sa podaril rebrejk 
na 2:2 a potom sme sa ťahali až do 
tajbrejku a supertajbrejku. V kon-
covke sme mali aj mečbal pri ich 
podaní, dlhú výmenu sme však 
napokon prehrali. Ako to často 
v deblových fi nále býva, rozhodlo 
šťastie, ktoré mali na svojej strane 
naši súperi.“

Na ďalších dvoch turnajoch sa 
slovensko-brazílsky pár nezmestil 
do pavúka. Mertiňákovi, bývalému 
12. hráčovi sveta vo štvorhre, aktu-
álne postavenie na 51. mieste ne-
stačilo na štart v Indian Wells ani 
v Miami. Ako náhradu si vybral po 
boku krajana Igora Zelenaya štart 
na challengeri v Sarajeve v Bosne 
a Hercegovine.

Čakanie na spoločný titulČakanie na spoločný titul
Mertiňák a Brazílčan Sá boli tri razy v sérii vo fi nále turnajov ATP

Slovák Michal MERTIŇÁK 
a Brazílčan Andre SÁ 

Rebríčkové postavenie 
hráčok Nemecka 

k 27. februáru 2012:

10. Andrea Petkovicová
13. Sabine Lisická
16. Julia Görgesová
20. Angelique Kerberová

Naposledy malo Nemecko 
štyri hráčky v prvej dvadsiatke 

17. júla 1988:

1. Steffi   Grafová
10. Claudia Kohdeová-Kilschová
15. Sylvia Hanikaová
19. Bettina Bungeová

Keď tieto štyri mená fi gurovali v prvej 

rebríčkovej dvadsiatke, aktuálna nemecká 
jednotka Petkovicová mala 10 mesiacov, 
Kerberová šesť, Görgesová a Lisická ešte 
neboli na svete. Kerberová sa dostala 
do stovky vlani v auguste po dallaskom 
semifi nále a do štyridsiatky po semifi nále 
US Open. Parížske víťazstvo ju posunulo 
na 20. miesto. „Cítim sa skvelo. Viem, 
že môžem hrať s  najlepšími, verím si 
oveľa viac ako pred poldruha rokom,“ 
cituje Kerberovú stránka WTA. „V tom je 
najväčší rozdiel v mojej hre teraz a v mi-
nulosti.“ Kerberovej vzostup predpove-
dala po spoločných tréningoch aj Andrea 
Petkovicová, momentálne pauzujúca 
s bolesťami chrbta. Tvrdí, že Kerberová je 
jej najťažšou súperkou na okruhu.      (zw)

Vzostup ženského tenisu v NemeckuVzostup ženského tenisu v Nemecku
Angelique 
KERBEROVÁ, 
rodáčka z Bremenu, 
sa takto radovala pred 
niekoľkými týždňami, 
keď získala v hale 
v Paríži svoj prvý titul 
na okruhu WTA. 
Na ceste za ním zdolala 
dve hráčky TOP 10 
Šarapovovú a vo fi nále 
i Bartoliovú.

O nemeckom ženskom tenise sa hovorí čoraz viac. S odstupom takmer 
štvrťstoročia má krajina v TOP 20 štyri hráčky. Vzostup trvá už dva roky, 
koncom februára zaznamenali štatistici kvarteto v prvej dvadsiatke sveta, 
keď sa do nej premiérovo dostala Angelique Kerberová, víťazka turnaja 
v Paríži.
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Martin Kližan sa vrátil do svetovej 
stovky, do ktorej prvý raz vstúpil 
vlani v  septembri (najvyššie 86.). 
Po nevýraznom závere sezóny 2011 
z elitnej spoločnosti vypadol, ale po 
perfektnej marcovej marockej sérii 
sa do nej opäť vrátil.

Slovenský reprezentant vyhral 
dva 30-tisícové challengery v Rabate 
a Marakéši. Na oboch turnajoch bol 
navyše aj vo fi nále štvorhry, z Ma-
rakéšu sa vracal s  oboma titulmi. 
Zverenec trénera Karola Kučeru na 
antuke ožil, v  Rabate nestratil ani 
set. Vo fi nále si ako nasadená šestka 
poradil s jednotkou pavúka, 60. hrá-
čom rebríčka, Talianom Filippom 
Volandrim za 68 minút 6:2, 6:3.

„Bol to veľmi pekný finálový 
zápas,“ komentoval Martin vyvr-
cholenie v Rabate. „V prvom sete 
som mal navrch, hneď som súpera 

brejkol a myslím si, že som to dobre 
doklepol. V druhom sete som po 
rýchlom brejku viedol 2:1. Súper 
síce kontroval rebrejkom, no kon-
covku setu som zvládol veľmi dobre 
a zaslúžene som vyhral. Veľmi som 
chcel vyhrať tento turnaj a som 
štastný, že sa mi to podarilo. Chcem 
sa poďakovať môjmu kondičnému 
trénerovi Jurajovi Dulíkovi, ktorý tu 
bol so mnou celý týždeň.“

Dvadsaťdvaročný Kližan zinka-
soval za výhru prémiu 4300 eur, ale 
podstatné sú cenné body. Za titul 
na turnaji s  30-tisícovou dotáciou 

to bolo 80 bodov v Rabate a rovnako 
v Marakéši, kde vo fi nále, niekoľko-
krát prerušenom pre dážď, zdolal 
ako nasadená šestka Rumuna Adria-
na Ungura 3:6, 6:3, 6:0. Hráč Slávie 
Agrofert si na konto pripísal štvrtý 
singlový titul na ATP Challenger 
Tour, druhý v priebehu týždňa. 

„V Maroku som prežil najlepšie 
dva týždne v mojej kariére. Mám za 
sebou vynikajúcu sériu, cítil som sa 
v tejto africkej krajine naozaj skvele. 
V Marakéši som k singlovému titulu 
navyše pridal trofej aj vo štvorhre. 
Na budúci rok sa sem určite vrátim 

a pokúsim sa o úspešnú obhajobu,“ 
povedal úradujúci slovenský tenista 
roka 2011. „Zápas s Ungurom trikrát 
prerušili pre dážď, podmienky boli 
naozaj náročné, ale super som to 
zvládol a veľmi sa teším zo zisku 
titulu. Moja vďaka patrí celému 
môjmu tímu, trénerovi Kájovi Ku-
čerovi, kondičnému koučovi Jurajovi 
Dulíkovi, psychológovi Martinovi 
Babíkovi, mojim rodičom a priateľ-
ke Karolíne za podporu, ktorú od 
nich mám. Toto je pre nás všetkých 
motivácia do budúcnosti,“ uviedol 
Kližan. 

Pravda, ideálne by bolo, aby sa 
Kližan usadil už na turnajoch ATP 
a nemusel vyhľadávať challengerové 
podujatia. Získané body by mu mali 
stačiť na zabezpečenie účasti v hlav-
nom turnaji Roland Garros, kde ako 
junior roku 2006 zvíťazil. 

Kližanov tenisový tréner Karol Kučera bol 
po marockej sérii spokojný. „Neprekvapuje ma 
Martinov výsledok, čakal som to,“ konštatoval 

náš bývalý profesionál, ktorý to dotiahol na šieste 
miesto na svete. „Kližko trpezlivo pracoval, zaslú-
žil si dobrý výsledok. Veril som mu. Teraz je pred 
nami plán, ktorý sme si stanovili ešte s ohľadom 
na Martinovo postavenie mimo svetovej stovky – 
dva challengery v Taliansku a Turecku a potom 
už turnaje ATP – Bukurešť, Estoril, ale aj väčšie 

challengerové turnaje v Prahe a Bordeaux,“ na-
značil Kučera itinerár svojho zverenca. K úvahe 
o  prípadnej účasti Kližana na OH v  Londýne 
poznamenáva: „Je to veľká motivácia, tak ako 
grandslamové turnaje. Priznám sa, doposiaľ sme 
na olympiádu nepomýšľali.“

(zw) 

Kučera: Čakal som to

Kližan na antuke ožil
Po víťazstve na challengeroch v Rabate a Marakéši návrat do svetovej stovky

Challengerové tituly Martina Kližana
2010 november Bratislava tvrdý povrch, hala

2011 september Janov antuka

2012 marec Rabat antuka

2012 marec Marakéš antuka
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