


Adrian PARTL
18 rokov/1173. ATP

Patrik FABIAN
18 rokov/79. ITF juniorov

Jozef KOVALÍK
19 rokov/350. ATP

Norbert GOMBOS
21 rokov/398. ATP

Filip HORANSKÝ
19 rokov/824. ATP

Karolína SCHMIEDLOVÁ
17 rokov/434. WTA

Jana ČEPELOVÁ
18 rokov/185. WTA

Romana TABAKOVÁ
21 rokov/246. WTA

Zuzana LUKNÁROVÁ
20 rokov/288. WTA

Lucia BUTKOVSKÁ
19 rokov/720. WTA

Chantal ŠKAMLOVÁ
18 rokov/893. WTA

 J e d n ý m 
z  ťažiskových 
projektov Slo-
venského teni-
sového zväzu 
je NTC TEAM. 
Predstavte nám 
projekt, jeho po-
slanie a čo ním 
zväz sleduje?

Do projektu je teraz začlenených 
11 najväčších talentov slovenského 
tenisu s cieľom urobiť z úspešných 
juniorov reprezentantov v Davi-
sovom pohári a Pohári federácie. 
S takýmto cieľom ho založil Výkonný 
výbor STZ už pred 12 rokmi. Prvým 
úspešným členom tímu bol Karol 
Beck, ktorý prešiel prípravou NTC 
od svojich 16 rokov a reprezentoval 
v Davisovom pohári. Za ním nasle-
dovala dvojica dievčat – Ľubomíra 
Kurhajcová a Eva Fislová. Obe sa pre-
bojovali do svetovej stovky a blízko 
k nej mala aj Stanislava Hrozenská. 
Ďalším úspešným členom tímu bol 
Lukáš Lacko. Prebojoval sa roku 2006 
do daviscupového družstva a v ňom 
je už šiesty rok. Nasledoval Martin 
Kližan. V NTC prešiel päťročnou prí-
pravou, stal sa tiež hráčom svetovej 
stovky a reprezentuje v Davisovom 
pohári. V NTC výkonnostne rástla 
Magdaléna Rybáriková, stabilná 
reprezentantka fedcupového tímu, 
hráčka elitnej svetovej stovky a po-
tom i juniorská šampiónka US Open 
Kristína Kučová, ktorá tiež atakovala 
stovku svetového rebríčka. Za dva-
násť rokov existencie NTC Teamu sa 
poltucet hráčov prebojoval do stovky. 

V Davisovom pohári z členov NTC 
reprezentovalo doteraz sedem hráčov 
a v Pohári federácie osem tenistiek. 

 Ste spokojný s takouto efektivi-
tou činnosti NTC TEAMU?

Produktivita NTC je porovnateľná 
s  úrovňou v  európskych krajinách. 
Pravda, chceli by sme našu efektivi-
tu zvýšiť. Preto sa s veľkou nádejou 
pozerám na rok 2012. Medzi 11 
súčasnými členmi NTC TEAMU 
vidím niekoľko hráčov, ktorí by 
mohli v  krátkom čase dosiahnuť 
métu prvej stovky. 

 Skúste konkretizovať predstavy.
Najväčšie nádeje vkladáme do Jany 

Čepelovej. Je to hráčka, ktorá by na 
konci sezóny mohla atakovať prvú 
svetovú stovku. Veľké očakávania sa 
viažu k juniorke Karolíne Schmied-
lovej. Má na to, aby dosiahla v tejto 
kategórii prenikavý grandslamový 
výsledok. Aj ďalšie hráčky majú 
pred sebou výzvy. Potrebujú však 
viac ako jednu sezónu na to, aby sa 
posunuli bližšie k  svetovej stovke. 
Sú to nádejné tenistky, ktoré podľa  
trénerskej rady majú potenciál na 

to, aby sa z nich stali hráčky svetovej 
stovky. Čo sa týka mužskej zložky, 
po odchode Lukáša Lacka a Martina 
Kližana, ktorí pokračujú v individu-
álnej profesionálnej kariére, sme tím 
výrazne omladili. Devätnásťročný 
Jozef Kovalík urobil významný vý-
konnostný posun v poslednom roku. 
Podobným talentom disponujú Filip 
Horanský a Norbert Gombos, aj keď 
začínali z horšieho východiskového 
postavenia. Tím dopĺňajú mladší 
hráči – osemnásťročný Adrian Partl 
a ešte junior Patrik Fabian. Je to per-
spektívna skupina. Ale na výsledky, 
aké dnes už dosahujú Lacko a Kližan, 
si ešte dve – tri sezóny počkáme. 

 Hráči k  výkonnostnému rastu 
potrebujú dobrých trénerov, kvalit-
né zázemie, optimálne podmienky. 
Čo to všetko stojí?

Projekt 11 členov NTC TEAMU 
je najdrahším projektom STZ v práci 
s  mládežou. Ide o talenty z  celého 
Slovenska. Ročne do projektu inves-
tujeme 400 – 500- tisíc eur. Vybra-
ným 11 hráčom celoročne platíme 
6 trénerov, pri plánovanom postupe 
v rebríčku medzinárodný turnajový 
program a tréningové podmienky v 
priestoroch NTC. Preto sa tešíme, 
že sa nám podarilo získať dvoch 
renomovaných partnerov, ktorí svo-
jím príspevkom pomáhajú čiastočne 
fi nancovať tento projekt. Sponzormi 
NTC Teamu na rok 2012 sa stali 
stávková spoločnosť Fortuna a Tatra 
banka. Obom spoločnostiam by som 
sa chcel poďakovať za pomoc. Z hľa-
diska budúcnosti je to najdôležitejší 
projekt Slovenského tenisového 
zväzu.    (red.)

Naša tenisová budúcnosť
S Igorom MOŠKOM, generálnym sekretárom STZ, o najdôležitejšom projekte zväzu 

Fortuna stavila na nádeje
Stávková kancelária Fortuna nedávno vstúpila 

do podpory zaujímavého tenisového projektu – 
NTC TEAM. Počas minulého roka k už dlhodobo 
podporovanej slovenskej futbalovej reprezentácii 
pribudli basketbalový, volejbalový a hádzanársky 
klub a najnovšie sú to aj mladé tenisové nádeje 
Slovenska. Dôvody na takúto spoluprácu sú podľa 
generálneho riaditeľa  Fortuna SK, a.s. Milana 
Aľakšu jasné: „Naša stávková kancelária žije zo športu. Keďže ľudia 
u nás stávkujú najmä na športové zápasy, cítime morálnu povinnosť 
vracať tieto peniaze nejakou formou športu naspäť. Navyše vieme, 
že slovenský šport je v súčasnosti vo veľmi ťažkej situácii, a preto mu 
v rámci našich možností radi pomôžeme. Týmto krokom sa Fortuna 
SK, a.s. stala partnerom ďalšieho z najpopulárnejších športov z hľadiska 
stávkového biznisu, ale aj záujmu verejnosti všeobecne.“ NTC TEAM 
je projekt, v ktorom sú zahrnuté najvýraznejšie tenisové nádeje. STZ 
očakáva, že budú Slovensko úspešne reprezentovať na medzinárodnom 
poli. „Do projektu NTC  TEAM sme sa zapojili preto, že  stávková 
kancelária  Fortuna SK, a.s. rada investuje do niečoho zmysluplného, 
aj keď výsledky sa možno dostavia až neskôr. Veríme, že títo mladí 
tenisti budú Slovensko úspešne reprezentovať dlhé roky a  pripravia 
našim fanúšikom ešte veľa radostných chvíľ,“ uzavrel generálny riaditeľ 
Fortuna SK a.s. Milan Aľakša.
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Tenis      Squash      Badminton      Ricochet      Stolní tenis      Fotbal      Hokej      Florbal a ostatní team
ové sporty   Fitness   A

erobi    Yoga   Pilates    Box    Judo    K
arate    C

am
ping    Turistika    In-line

Míèe HEAD Tenis. míèe SLAZENGER Tenisové míèe TRETORN

US Open
dóza - 4 kusy

ATP Tour
dóza - 4 kusy

Ch. Hydroguard
dóza - 4 kusy

Wimb. Ultra Vis
dóza - 4 kusy

Micro X
dóza - 4 kusy

Australia Open
dóza - 4 kusy

Tour Club
dóza - 4 kusy

Tour
dóza - 4 kusy

Fort Clay Court
dóza - 4 kusy

Titanium
dóza - 4 kusy

Fort All Court
dóza - 4 kusy

Tenisové míèe DUNLOP

Tenisové míèe WILSON

SIGNUM PROVENUS

2010         VÍTÌZ TESTU TENNIS MAGAZINE         2009

Micro X
kbelík - 72 ks

AKCE

AKCE AKCE

DOPORUÈUJEME

kbe

PRO SUPEXBABOLAT

Lehèí verze 
rakety Andyho 
Roddicka

Pure Drive GT míèe - kbelík 72 ks

Pro Series
dóza - 4 kusy

stroj na regeneraci kurtù

motor Honda  

Made in Italy

TornadoMicronite

Vyberte si z tìchto znaèek 

4,40 €
pøi objednání 18 ks dóz

3.999 €

86,40 €

4,60 €
pøi objednání 18 ks dóz

4,40 €
pøi objednání 72 ks dóz

5,20 €
pøi obj. 18 ks dóz

5,80 €
pøi objednání 18 ks dóz

4,88 €
pøi objednání 18 ks dóz

5,60 €
pøi objednání 18 ks dóz

5,20 €
pøi objednání 24 ks dóz

6,00 €
pøi objednání 24 ks dóz

5,00 €
pøi objednání 18 ks dóz

5,20 €
pøi objednání 18 ks dóz

6,20 €
pøi objednání 18 ks dóz

6,00 €
pøi objednání 10 ks dóz

4,80 €
pøi objednání 1 ks dózy

5,00 €
pøi objednání 1 ks dózy

5,60 €
pøi obj. 1 ks dózy

5,92 €
pøi objednání 1 ks dózy

5,00 €
pøi objednání 1 ks dózy

6,00 €
pøi objednání 1 ks dózy

5,80 €
pøi objednání 1 ks dózy

6,40 €
pøi objednání 1 ks dózy

5,20 €
pøi objednání 1 ks dózy

5,60 €
pøi objednání 1 ks dózy

6,60 €
pøi objednání 1 ks dózy

6,20 €
pøi objednání 1 ks dózy

200 m  75,60 €
120 m 50,80 €

12 m 7,80 €

200 m  120,00 €
120 m 67,60 €
12 m 7,80 € 43,20 €90,00 €

Jednotné poštovné na Slovensko 10 €. Pøi minimálním odbìru za 600 €, poštovné zdarma. Všechny ceny uvedeny vèetnì DPH.

Inzerat-SK-2012 indd 1 12 4 2012 15:41:23



Dve trofeje z Turecka aDve trofeje z Turecka a
nečakaná nominácia

Karolína 
SCHMIEDLOVÁ 
s plaketou 
za víťazstvo
v Antalyi

Sedemnásťročná Karolína Schmiedlová zavŕšila na Veľkú noc dva perfektné týždne v Turecku ziskom 
titulu na ďalšej desaťtisícke – už tretej v poradí a druhej tohto roku. Pred príletom domov ju zastihla 
prekvapujúca správa: kapitán Lipták ju nominoval do fedcupového tímu Slovenska na stretnutie so 
Španielskom. 

„Bol to trochu šok, hoci som vedela, že Janka Čepelová má zdravotné problémy a niekoho namiesto 
nej bude musieť kapitán zavolať. Najprv som neverila, že to budem práve ja...“ zrekapitulovala 17-ročná 
Košičanka, hráčka NTC, prvé pocity po nominácii.

Zverenka trénera Milana Martinca sa pred fedcupovým týždňom dostala na 434. miesto v rebríčku, 
najvyššie v kariére. Práve vďaka dvom víťazstvám na turnajoch v Antalyi. 

„Od začiatku tureckého výjazdu som hrala dobre. Na každý zápas som nastupovala s predsavzatím 
vyhrať ho. Chcela som byť aspoň raz vo fi nále, ale že to budú dve trofeje, na to som ani nepomyslela,“ 

priznala Karolína. 
V Turecku sa o izbu delila so Chantal Škamlovou, ďalšou hráčkou NTC, s ktorou sa dva 

razy stretla v semifi nále. „Práve Chantal ma na druhom turnaji najviac potrápila. 
Odohrali sme štvorhodinový zápas, myslím, že už bola veľmi unavená. Ona 

totiž hrala aj kvalifi káciu,“ hovorí Karolína. Spoločne nastúpili vo štvorhre 
a premožiteľky našli až vo fi nále. 

Schmiedlová ako naša najlepšia juniorka má pred sebou ešte štarty na 
grandslamoch, ale už sa sympaticky adaptuje v ženskom tenise. „Posú-
vanie v  rebríčku medzi ženami ide pomaly. No musím byť trpezlivá,“ 
vraví fedcupová debutantka. Myslela si, že pozvánku do reprezentácie 
v Pohári federácie dostane až v čase, keď v nej bude nová generácia 
hráčok. „Takto je to, pochopiteľne, vzácnejšie. Zažijem dni s úspešnými 
hráčkami, skúsenými, od ktorých sa mám čo učiť. A verím, že si s nimi 
aj zatrénujem...“ dodala. 

Aktuálne 16. hráčka sveta v kombinovanom rebríčku junioriek má 
v NTC na tento rok plán dosiahnuť v ženskom rebríčku métu 300. 
Od začiatku roka poskočila už o dvesto miest.

Debut pred osemnástkou

Vo fedcupovej reprezentácii SR bolo doteraz 20 hráčok, Karo-
lína Schmiedlová je v poradí 21. Bezmála polovica z nich mala 
premiéru v tíme pred osemnástymi narodeninami. Najmladšou 
debutantkou v histórii je Dominika Cibulková – roku 2005 mala 
16 rokov a 64 dní. V tabuľke uvádzame podľa abecedy hráčky, 
ktoré debutovali vo Fed Cupe pred osemnástkou.

Milan Martinec, Schmiedlovej tréner v NTC, 
po úspechoch svojej zverenky v  Turecku prí-
zvukuje: „Sú to povzbudivé výsledky, treba však 
zostať na zemi!“

Tréner vie, že Kaja nepatrí medzi hráčky, 
ktorým rýchlo stúpne sláva do hlavy. Priznal sa 
však, že nečakal, že vyhrá oba turnaje v Antalyi, 
hoci na ne nastupovala po výbornej príprave. „V 
Turecku boli obe naše tenistky - Schmiedlová aj 
Škamlová - kondične najlepšie pripravené. Mu-
sím preto vyzdvihnúť podiel Ladislava Olasza, 
kondičného trénera NTC,“ hovorí Martinec. 

Karolíne podľa jeho slov maximálne vyhovo-

val povrch tureckých dvorcov. „Keď sa dostala do 
rytmu, prevyšovala súperky pohybom i istotou 
úderov.“ 

Schmiedlová má limitovaný počet štartov na 
turnajoch žien, do svojej augustovej osemnástky 
ich môže hrať deväť. „Teraz bude dôležité skĺbiť 
v programe ženské turnaje a juniorské štarty – 
na grandslamoch a európskych šampionátoch,“ 
poznamenáva Martinec, ktorý s  Košičankou 
pracuje v NTC už tretí rok. Podľa jeho slov je 
Karolína veľmi motivovaná a pracovitá tenistka. 
„Z kurtu ju občas treba ťahať.“

Martinec, ktorý v  Turecku radil ako hráčke 

NTC aj Škamlovej, sa pred vzájomnými zápasmi 
krajaniek dostal do delikátnej situácie. „Chantal 
moje povzbudzovanie Karolíny, ktorú osobne 
trénujem, brala športovo. Musím hráčky po-
chváliť za ich vystúpenie vo štvorhre, ale aj zato, 
že vytvorili skvelý tím aj mimo dvorcov,“ dodal 
Milan Martinec. Trénerom Schmiedlovej sa stal, 
keď bola v juniorskom rebríčku 125. Po tohtoroč-
nom Australian Open už bola 11. A keby nešlo 
o kombinovaný rebríček dvojhry a štvorhry, bola 
by iste vyššie. „Vo štvorhre zatiaľ nemá také dobré 
výsledky ako v dvojhre.“

(zw)

Tréner: Treba zostať na zemi

HRÁČKY ROK NARODENIA ROK PREMIÉRY
Dominika Cibulková 1989 2005

Jana Čepelová 1993 2010

Jarmila Gajdošová 1987 2003

Daniela Hantuchová 1983 1999

Kristína Kučová 1990 2008

Henrieta Nagyová 1978 1995

Magdaléna Rybáriková 1988 2005

Radka Zrubáková 1970 1988

:23
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Pokračovanie na s. 23

Ako sa to hrá?

Pravidlá nie sú ešte doteraz celo-
svetovo jednotné. Európske krajiny 
hrajú na beachvolejbalovom kurte 
so špeciálnymi pálkami, Američania 
hrajú na väčšom ihrisku s klasickými 
tenisovými raketami a na vyššej sieti. 
V  rôznych verziách 
sa tak hrá po celom 
svete. V súčasnosti sa 
však pravidlá zjedno-
cujú, pričom všetky 
krajiny majú spoločné 
jedno - plážový tenis sa, na rozdiel 
od klasického, hrá na piesku. Hráč 
sa môže pokojne po loptičke aj 
viackrát v zápase hodiť a  nehrozia 
mu zranenia. 

V Európe, a teda aj na Slovensku, 
sa hrá na rovnakom ihrisku ako plá-
žový volejbal: šesťnásť metrov dlhé 
a osem metrov široké. Výška siete je 
170 centimetrov, čo je o niečo viac 
ako pri bedmintone. Loptička na 
plážový tenis je mäkká a netlakova-

ná, v  klasickom tenise 
sa používa v  detských 
kategóriách. Body sa 
počítajú rovnako ako 
v tenise (15-30-40), no 
hrá sa bez výhod. Hrá 

sa na dva víťazné sety, jeden set do 
šesť a v prípade tajbrejku sa hrá do 
desať tzv. supertajbrejk. V  ofi ciál-
nych súťažiach sa hrajú štvorhry, 
hráč si však do rebríčkov zapisuje 

body samostatne a v podstate na kaž-
dý ďalší turnaj môže nastúpiť s iným 
partnerom. Hra začína klasickým 
podaním, hráč môže podávať na ko-
hokoľvek, v ktorejkoľvek časti kurtu. 
Podanie je len jedno, neopakuje sa 
ani v prípade dotyku s páskou. Pri 
výmene sa hrá iba jeden úder, tak 
ako pri bedmintone. V  momente, 
keď loptička spadne na piesok, hra 
končí. Celý zápas tak prebieha vo 
vzduchu, a aj preto je plážový tenis 
určite jednoduchší na zvládnutie, 
ako klasický tenis. Obuť si môžete 
hocičo, najčastejšie sa však hrá na-
boso. V  prípade, že je chladnejšie, 
používajú sa neoprénové ponožky, 
pričom najdostupnejšia je u  nás 
značka X-BEACH. 

História 
plážového tenisu

Varianta „beach paddle tennis“ 
sa začala hrať v roku 1978 na talian-
skych plážach v okolí mesta Raven-
na. Nový šport vtedy propagoval 
Gianny Bellettini, neskorší prezident 

talianskej federácie plážového te-
nisu. Hrať sa začalo, tak ako dnes, 
na beachvolejbalových kurtoch, 
s pálkami s celistvou plochou, t.j. bez 
výpletu. V Európe sa takéto rakety 
používajú dodnes. Nová športová 
zábava sa rýchlo uchytila a  hlavne 
v  prímorských krajinách sa vďaka 
množstvu voľných pieskových plôch 
rýchlo rozširovala. Ďalšou veľkou 
krajinou, kam sa beach tennis dostal, 
je Amerika. 

Američania si však trochu upravili 
pravidlá a hlavne sa tam doteraz hrá 
s  klasickými tenisovými raketami 
s výpletom. Celosvetový trend však 
smeruje k raketám s pevnou plochou 
a podhustenou loptičkou. „V súčas-
nosti zažíva tento šport naozaj veľký 
boom. Dostal sa už aj do afrických 
krajín a posledné dva roky sa dopre-
du masovo tlačia aj juhoamerické 
krajiny. K nám sa plážový tenis 
dostal v roku 2010. Uskutočnili sa aj 
niektoré minisérie turnajov. V rámci 
promo akcie si ho na jeseň 2011 
v areáli bratislavskej Slávie Agrofert 
vyskúšali aj známi tenisti Martin 
Kližan, Martina Suchá, Branislav 
Sekáč, Jana Čepelová a ďalší. 

Skúste tenis na piesku
Radovan LACO, prezident Beachtennis Slovensko, predstavuje novú formu tenisu

Tenisová encyklopédia uvádza rok zrodu tenisu 1858. S odstupom 
120 rokov vznikla nová verzia klasického tenisu – jeho plážová forma. 
Vďaka tomu, že sa hrá na plážach a väčšinou len v lete v plavkách, 
ašpiruje na titul najzábavnejšieho nového športu na Slovensku. 
Plážový tenis čitateľom nášho mesačníka priblížil Radovan LACO, 
prezident Beachtennis Slovensko, člen prezídia 1. ABC Nitra.

Plážový tenis si vyskúšal aj Martin KLIŽAN

Radovan LACO je nielen propagátor 
plážového tenisu, ale aj vášnivý hráč

beachx
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Predaj:
rakety - tenis, squash

lopty, bagy, výplety, gripy, siete, čiary

0915 417 334

Prenájom:
tenisové dvorce 13x

beach volleybalové dvorce 2x

multifunkčné ihrisko 1x

w w w.miso.ofirme.sk

ŠPORTOVÝ KLUB
TENIS CENTRUM DÚBRAVKA

Dúbravka - Lysáková ulica

0905 240 532 0905 240 532

w w w.miso.ofirme.sk

Dúbravka - Lysáková ulica

V Čechách začali o  niečo skôr 
a v  roku 2008 zaznamenali aj prvý 
veľký úspech – na MS sa v miešanej 
štvorhre prebojovala ich dvojica ako 
jediná netalianska až do fi nále. 

Chytí každého
- a je sexi

Na rozdiel od klasického tenisu, 
prípadne od volejbalu, je tento šport 
veľmi jednoduchý na naučenie. 
Nikdy som nehrával súťažne klasic-
ký tenis. Ale keď som chytil plážte-
nisovú pálku, nemal som problém 
sa do loptičky trafi ť. Pri klasickom 
tenise musíte počítať z  odskokom. 
Mne osobne robí problémy aj tzv. 
lift ovanie, kurt pri beachtenise je 
menší a  celkovo technika je na 
zvládnutie jednoduchšia. Takisto 
tam zohráva veľkú úlohu ekono-
mický faktor. V beachtenise logicky 
nepraská výplet, nederie sa tak lop-
tička, na oblečenie vám stačia jedny 
plavky a  hráte bosý. Navyše je to 
veľmi chytľavé - za dobrého počasia 
to chlapi hrajú len v šortkách a baby 
len plavkách, čo je pre divákov veľmi 
zaujímavé - a  sexi. Predstavte si, 
že by na tohtoročný Wimbledon 
nastúpili na centrálny kurt vo fi nále 
mixu Azarenková len v  bikinách 
a Federer by nechal vyniknúť svoju 
hruď. Toto je pri beachtennise mož-
né. Len si treba dať pozor na slnko 
a pitný režim. Tak ako pri každom 
inom športe.

Chcete hrať?
Pomôžeme!

Na hranie plážového tenisu treba 
v prvom rade mať k dispozícii pies-
kový kurt. Pokiaľ by niekto nemal 
možnosť, radi poradíme s najbližším 
možným miestom, kde sa dá hrať. 
V  prípade záujmu vieme požičať 
aj rakety. Zadarmo v  našom klube 
hrávajú napríklad mladí ľudia do 18 
rokov, študenti VŠ majú výraznú zľa-
vu. Pokiaľ niekoho chytí beachtennis 
vážnejšie, tak tento rok organizuje 
náš klub, 1. ABC Nitra, prvé maj-

strovstvá Slovenska.
V súčasnosti rokujeme s predsta-

viteľmi STZ o prvej sérii turnajov M 
SR pod hlavičkou zväzu. Predbežne 
sa bavíme o spolupráci na tento rok.  

Majstrovstvá Slovenska sa budú 
konať formou turnajov. Každý hráč 
si za výsledok v  každom turnaji 
pripíše stanovený počet bodov. Tie 
sa budú líšiť v  závislosti od kvality 
turnaja. Ideme hrať v troch kate-
góriách. V  prvej by hráč získaval 
body za účasť na MS, ME, M SR, 
turnajoch kategórie ITF1 a  ITF2. 
V  druhej by boli lepšie slovenské 
turnaje a medzinárodné v kategórii 
ITF3. Tretia by boli všetky ostatné 
turnaje na Slovensku spolu s tur-
najmi ITF4. Bodovanie, registračný 
poriadok a kompletné propozície sa 
spracovávajú a  už čoskoro ich bu-
dete môcť nájsť na stránkach www.

plazovytenis.sk prípadne aj na www.
stz.sk. Na medzinárodnom poli má 
Medzinárodná tenisová federácia 
(ITF) sekciu pre plážový tenis a stará 
sa hlavne o  organizáciu turnajov 
v členských krajinách. Tiež sa usiluje 
o zaradenie beachtenisu do progra-
mu olympijských hier, podobne ako 
sa to na olympiáde v Sydney podarilo 
plážovému volejbalu.

Praktické informácie

Výhodou plážového tenisu je 
to, že prakticky v  každom väčšom 
meste, či rekreačnom areáli, sa 
vďaka rozmachu beachvolejbalu 
nachádza pieskový kurt. V zásade si 
stačí zosunúť sieť na výšku 170 cm, 
a pokiaľ máte rakety, môžete hrať. Ak 
nie, dajú sa zohnať od 15 eur, čo sú 
rekreačné modely z dreva. Pri lepších 
raketách, zo špeciálnych materiálov, 

sa cena môže vyšplhať aj cez sto eur. 
Najlacnejšia plážtenisová raketa 
s carbonom sa dá zohnať už od 50 
eur, loptičky, v závislosti od značky, 
vyjdú na 2 - 3 eur za kus. V súčas-
nosti sa beachtenis naplno hráva 
na nitrianskom kúpalisku. V  tejto 
sezóne začíname aj na petržalskom 
Draždiaku a pribudnúť by mohol aj 
zvolenský areál Orlík. V Nitre to fun-
guje tak, že kto si chce zahrať beach-
tennis, dopredu sa objedná, správca 
kurtov mu na stanovený čas pripraví 
ihrisko, a v prípade, že nemá rakety, 
tie si bezplatne, spolu s loptičkami, 
môže požičať. Ak by niekto chcel 
zorganizovať turnaj, prípadne začať 
hrávať plážový tenis, informovať sa 
môže na mailovej adrese rado@pla-
zovytenis.sk prípadne na tel. č. 0905 
246 741. Alebo na stránkach www.
plazovytenis.sk alebo www.nbl.sk.

Dokončenie zo s. 18

Skúste tenis na piesku

Hrať sa dá aj v zime v nafukovačke
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Na programe malo pravidelnú 
agendu súvisiacu najmä s hodnote-
ním uplynulých najvýznamnejších 
juniorských podujatí, predovšetkým 
Winter Cupu 2012, hodnotením 
juniorských turnajov za rok 2011 
a aktuálnym stavom v roku 2012.

Súčasne boli na programe infor-
mácie týkajúce sa úprav predpisov 
pre rok 2012 a informácie o záme-
roch juniorskej komisie ITF pre 
najbližšie obdobie.

Samotné výročné zasadnutie TE 
malo, podobne ako i  po minulé 
roky, dve časti: otvorenú, ktorá sa 
uskutočnila v prvý deň a plenárnu, 
ktorá mala svoj program určený na 
nasledujúci deň.

Aj ženy si pripíšu 
za OH body do rebríčka

Na úvod prvej časti, po otvo-
rení zasadnutia prezidentom TE 
J. Duprem z  Francúzska, vystúpil 
hosť zasadnutia, prezident ITF, 
F. Ricci Bitti, ktorý poinformoval 
účastníkov zasadnutia o  aktuálnej 
situácii tenisu vo svete. Okrem iného 
referoval, že:

-   sa darí ITF každoročne navy-
šovať financie pre jednotlivé 
federácie za štart v DC i FC

-  sa podarilo predĺžiť zmluvu 
s BNP, ako hlavným partnerom 
ITF pre DC a FC do roku 2016

-  že hoci 1. ročník DC sa odohral 
v roku 1900, tak vlani sa usku-
točnil 100. fi nálový zápas

-  sa úspešne rozširuje používanie 
„jastrabieho oka“ v stretnutiach 
svetových skupín DC i FC

-  ITF sa aktívne zapája do boja 
proti dopingu a  na ofi ciálnych 
podujatiach ITF sa uskutočnilo 
2166 testovaní

-  ITF hľadá stále nové možnosti 
ako úspešne bojovať proti nele-
gálnemu stávkovaniu a ovplyv-
ňovaniu výsledkov v tenise

-  na OH v Londýne sa bude hrať 
prvý raz v histórii mix, a že i WTA 
bude hráčkam za výsledky na 
OH prideľovať body do rebríčka

-  48 700 hráčov celého sveta 
(seniorov, dospelých, juniorov, 
vozíčkarov) má už IPIN, ktorý 
im umožňuje zúčastňovať sa 
príslušných medzinárodných 
podujatí

V  ďalšom vystúpení D. Hette, 
generálny sekretár Francúzskej 
tenisovej federácie (FFT), informo-
val o  plánoch FFT modernizovať 
a rozširovať areál Roland Garros. Vý-
sledkom tohto procesu, s nákladom 
273 000 000 EUR je okrem iného:

-  centrálny dvorec s  otváracou 
strechou

-  nový kurt s hľadiskom pre 5000 
divákov

-  väčšie priestory pre divákov 
v areáli

-  ukončenie modernizácie sa plá-
nuje do r. 2016 – 2017

Tenis je vo Francúzsku
individuálnym športom č. 1

Z  ďalších vystúpení v  otvorenej 
časti zasadnutia zaujala informácia, 
že v  Taliansku začal vysielať tele-
vízny kanál so zameraním výlučne 
na tenis, ktorý okrem niektorých 
medzinárodných podujatí vysiela 
challengerové turnaje v  Taliansku, 
známy juniorský Bonfiglio Cup, 
či zápasy majstrovstiev Talianska 
družstiev. Talianska predstaviteľ-
ka ponúkla možnosť spolupráce 
i  s ďalšími európskymi tenisovými 
federáciami.

Sobotňajšia plenárna časť sa zača-
la po procedurálnych záležitostiach 
správou prezidenta TE J. Dupreho 
od posledného výročného mítingu 
v  Amsterdame. Po ňom, čo býva 
pravidlom na zasadnutiach TE, vy-
stúpil opäť generálny sekretár FFT 
D. Hette, ako predstaviteľ uspo-
riadateľskej krajiny, s  informáciou 
o situácii tenisu vo Francúzsku.

Okrem iného informoval, že:
-  tenis je celkovo 2. športom vo 

Francúzsku a 1. individuálnym 
športom

-  FFT eviduje 1 100 000 registro-
vaných členov, a že v rebríčkoch 

fi guruje 400 000 hráčov
-  ročne vo Francúzsku organizujú 

12 000 turnajov
-  v  profesionálnom aparáte FFT 

pracuje 320 zamestnancov
-  hlavným zdrojom príjmov pre 

FFT sú príjmy z organizovania 
turnaja Roland Garros, ktorý 
ročne prináša 65 000 000 EUR, 
z čoho priamo pre FFT ide 73%

V Turecku organizujú 
najviac profiturnajov

Ďalšími vystúpeniami boli správy 
šéfov jednotlivých komisií TE (roz-
vojovej, juniorskej, profesionálnej 
i seniorskej).

Zo zaujímavejších informácií 
v nich zaznelo, že:

-  v každom zo svetových rebríčkov 
dospelých či juniorov sa nachá-
dza v prvej stovke viac ako 60% 
hráčov z Európy, čo potvrdzuje, 
že Európa je výkonnostne najsil-
nejší tenisový kontinent vo svete

-  v kategórii profesionálnych tur-
najov žien v r. 2012 vstupuje do 
života nová kategória turnajov 
s dotáciou 15 000 USD

-  vôbec najviac profesionálnych 
turnajov kategórie mužov a žien 
v priebehu jedného roka uspo-

radúva Turecko (51 turnajov 
mužov a 52 turnajov žien)

-  v  r. 2011 i  2012 sa navyšuje 
najmä z dôvodov regionálnej vy-
váženosti počet turnajov EJT1. 
kategórie pre vekovú skupinu do 
14 i 16 rokov

Na zasadnutí sa TE tiež ofi ciálne 
prihlásila k  spolupráci s  organizá-
ciou špeciálnej olympiády, ktorá 
má na starosť podporovať a rozvíjať 
športovanie detí i dospelých s men-
tálnym postihnutím. Tenis je jedným 
zo športov, v ktorých sa pravidelne 
organizujú súťaže takýchto špor-
tovcov.

Zasadnutie TE tiež oficiálne 

schválilo správy o hospodárení TE 
a dostalo k dispozícii i správu nezá-
vislého asistenta.

V  závere plenárnej časti boli 
tiež oceňovaní najlepší jednotlivci 
i  najlepšie krajiny za výsledky za 
rok 2011. Pre mňa osobne, a taktiež 
pre slovenský tenis, bolo príjemnou 
udalosťou, že som mohol prevziať 
ocenenie za Mateja Maruščáka, kto-
rý bol vyhodnotený ako Hráč roka 
2011 do 16 rokov.

Na výročnom zasadnutí TE sa 
zúčastnilo 86 delegátov z 36 európ-
skych krajín.

Vo francúzskom Lyone sa 23. - 24. marca 2012 
uskutočnilo výročné zasadnutie Tennis Europe. 
Zúčastnil som sa na ňom a ako člen juniorskej komisie 
TE som bol aj na jej pravidelnom zasadnutí. 

Jedno ocenenie aj Slovensku
Pre Tenis píše Vladimír HABAS, športový riaditeľ STZ a náš zástupca 

na výročnom zasadnutí Tennis Europe

Štyria prezidenti na výročnom zasadnutí Tennis Europe – zľava: Jean Gachas-
sin, prezident FFT, Jean Wallach, prezident lyonskej tenisovej ligy, Francesco 
Ricci Bitti, prezident ITF a Jacques Dupré, prezident TE

tenniseurope.org
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BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL

NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk

� Tenisové turnaje
� Firemné dni
� Športové  eventy
� Spoločenské a rodinné podujatia

www.elfoclub.sk, ivancik@elfoclub.sk, 0917 845 102

MALINOVO
pri Bratislave

Tematínska 5, 851 05 Bratislava

email: sedven@centrum.sk 

mobil: 0905 604 975

www.sedven.sk

• tenisové ihriská

• nafukovacie haly

•  predaj a dovoz balenej 

antuky

• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 

areálov

•  inžinierska a projektová 

činnosť

• detské ihriská

w w w. re a l s t av- k r. s k

REALSTAV, 920 41 Leopoldov, Slovensko
e-mail: realstav.r@mail.t-com.sk

Tel.: 00421 33 / 733 1751-2, Fax: 00421 33 / 734 7370
Mobil: 00421 905 250 507
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Koncom februára sa Jozef Kovalík, hráč NTC, zve-
renec trénera Ladislava Simona, nepríjemne zranil 
v čínskom Ju-si. Spadol na pravú ruku tak nešťastne, 
že sa mu zlomila kostička pri malíčku a bezmála na 
dva mesiace vypadol z turnajového kolotoča.

„Po páde som dostal bandáž, skúšal som hrať, ale 
ruka veľmi opuchla, tak som zápas druhého kola skre-
čoval a odletel som domov,“ vrátil 
sa k zraneniu 19-ročný hráč štvr-
tej svetovej stovky. Podobné zra-
nenie, keď mu ruku dali do sadry 
na štyri týždne, mal vôbec prvý 
raz, a  tak sa aj trochu vyľakal 
a mal obavy, nakoľko to ovplyvní 
dobre rozbehnutú sezónu. 

„Nechcel som vyjsť z  rytmu, 
tak som veľa času strávil kondič-
nou prípravou a chcel som byť aj 
na kurte, tak som hral tenis ľavou rukou. Mohol som 
robiť všetko, ale dva prsty boli fi xované v sadre, takže 
pravú ruku som použiť nemohol,“ dodáva Kovalík. Na 
nedostatok činnosti v období zranenia si nesťažoval. 
Okrem dvoch kondičných tréningov s Marošom Mol-
nárom, hodiny na kurte, využil voľný čas aj na učenie 
a absolvoval písomné maturitné skúšky.

Začiatkom apríla sa Jojo pozvoľna pustil do normál-
neho tenisového tréningu s pravou rukou, ale cítil, že 
trochu ochabla. „Hral som veľmi opatrne,“ podotýka. 

Ale v  druhej polovici apríla už rátal s  maximálnou 
záťažou a účasťou na turnajoch.

V novej sezóne má Jozef Kovalík parťáka v 21-roč-
nom Norbertovi Gombosovi, ktorý sa stal najnovším 
členom NTC. Aj jeho trénuje Simon. V rebríčku delí 
perspektívnu dvojicu necelá polstovka miest, Gombos 
po prvý raz prerazil tesne pod 400. pozíciu, zatiaľ 

najvyššiu v  kariére. „Mali sme 
rovnaký program, ale ja som 
teraz musel vynechať turnaje 
v  Maroku. Uvidím, ako mi to 
pôjde po zranení, rád by som 
dosiahol taký rebríček, aby som 
mohol nastúpiť aspoň v jed-
nej grandslamovej kvalifi kácii,“ 
načrtol predstavy Kovalík.

Rebríčkový graf hráča brati-
slavského Slovana má od jeho 

vstupu do mužského tenisu stále vzostupnú krivku 
(najvyššie bol 347.). Niekoľko bodov musí obhájiť na jar, 
ale viac na jeseň. Treba veriť, že februárová zlomenina 
ho v sľubnom tenisovom rozlete nezastaví. Vlani medzi 
dospelými získal singlové trofeje na podujatiach ITF v 
Kiseljaku (Bosna a Hercegovina) a Tatranskej Lomnici. 
Tohtoročnú sezónu odštartoval challengerovým štvrť-
fi nále v Sao Paole, v Izraeli bol vo fi nále a na prvom 
z dvoch čínskych turnajov – všetko v kategórii futures 
- v semifi nále.               (zw)

Vyberte si šampióna medzi tvrdými povrchmi 
– Plexipave. My vám ho z voleja dodáme, 
namontujeme a poradíme s jeho údržbou. 
Vďaka elastickým medzivrstvám je pohyb na ňom 
pohodlný a bezpečný. Navyše, rýchlosť povrchu 
prispôsobíme presne vašim predstavám. 

Koratex a.s., Tuhovská 16, 830 06 Bratislava
tel.: +421 2 4910 4444, +421 915 795 414, 
tomso@koratex.sk
 www.koratex.sk

PLEXIPAVE – eso v tenisových povrchoch
Oficiálny povrch Australian Open dostupný na Slovensku

Koratex_SlovenskyTenis_190x137.indd   1 3/15/11   4:35:54 PM

Z praváka Kovalíka 
na chvíľu ľavák

Kovalíkov rebríčkový graf

481

832

1183

1534

10 11Year Played

Year End Ranking
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Majstrovstvá Slovenska rozhodujú 
aj o nominácii na ME

Skúsený tréner Tomáš Dvoráček vo svojom 
blogu na fanúšikovskej tenisovej stránke polemi-
zuje s vhodnosťou termínov letných majstrovstiev 
Slovenska v  žiackych kategóriách. Pokúsim sa 
zdôvodniť výber súčasných termínov. V  mlá-
dežníckych kategóriách považujeme za vrcholné 
podujatia, na ktorých sa môžu naši hráči zúčast-
niť, ME jednotlivcov a ME družstiev. To určite 
platí pre kategórie mladšieho žiactva, staršieho 
žiactva a mladšieho dorastu. V kategórii staršieho 
dorastu sú vyššie hodnotené juniorky na „grand-
slamových“ turnajoch, navyše viacerí 18–roční 
hráči, a najmä hráčky, sa už často zúčastňujú na 
podujatiach dospelých. 

ME žiackych družstiev sa uskutočňujú na 
prelome júna a júla, ME jednotlivcov vo všetkých 
vekových kategóriách v polovici júla. Považuje-
me za logické, že majstrovstvá Slovenska majú 
na nomináciu na ME významný vplyv. Vopred 
zverejňujeme, že napr. majster SR bude nomino-
vaný na ME jednotlivcov i družstiev, prípadne, 
že fi nalista bude nominovaný na ME družstiev 
a podobne. Pri nominácii príslušná komisia berie 
do úvahy aj iné skutočnosti (napr. umiestnenie 
v  medzinárodných rebríčkoch), ale v  kategóri-
ách do 12, 14 i 16 rokov má majster Slovenska 
účasť na vrcholných európskych podujatiach 
zabezpečenú. Na druhej strane chceme, aby sa 
na majstrovstvách Slovenska teoreticky mohol 
zúčastniť každý hráč v danej vekovej kategórii. 
Preto sa v určitom termíne pred majstrovstvami 
SR uskutočňujú regionálne majstrovstvá, ktoré 
by mali byť otvorené pre všetkých prihlásených 
(v prípade veľkého počtu prihlásených by sa 
mali uskutočniť kvalifi kácie), kde má každý hráč 
možnosť vybojovať si účasť na M SR. 

Postupnosť 
je primárna

Teda, ak chceme dodržať postupnosť - maj-
strovstvá regiónu, Slovenska, Európy nemáme 
veľký priestor na voľbu, navyše musíme dodržať 
termíny na prihlásenie na ME. Okrem toho 
pri majstrovstvách na otvorených dvorcoch 
chceme zachovať i postupnosť mladšie žiactvo, 
staršie žiactvo, mladší dorast a zabezpečiť účasť 
najlepších i v súťažiach vo vyššej vekovej kate-
górii. Uvažovali sme aj nad možnosťou začínať 
M SR v  sobotu, to však spôsobuje problémy 
regionálnym súťažiam družstiev, ktoré potrebujú 
tieto termíny, aby súťaže družstiev uskutočnili 
do začiatku prázdnin. Do úvahy musíme brať 
skutočnosť, že obdobie školských prázdnin je 
aj prirodzené obdobie dovoleniek a  akýkoľvek 
prázdninový termín je pre časť rodičov nevhod-
ný. Podobná situácia je aj v zime, kedy nás značne 
obmedzujú halové ME družstiev.

Kľúčová je komunikácia
rodičov a trénerov so školou 

Priznám sa, že nie celkom chápem argumentá-
ciu, že hráč sa nemôže uvoľniť zo školy na M SR, 
pretože vynechával vyučovanie pre trénovanie. 
Zmysel trénovania je zlepšovanie výkonnosti, 
ktoré sa má prejaviť na významných podujatiach. 
M SR v  žiackych kategóriách  považujem za 
významné podujatie a tréning má umožniť štart 
na tomto podujatí. Myslím si, že pri vhodnej ko-
munikácii rodičov, prípadne trénera, so školou, 
sa tieto problémy dajú riešiť. 

Podotýkam, že v posledných rokoch bola účasť 
na M SR v  žiackych kategóriách špičková. Iba 
výnimočne sa na nich poprední hráči nezúčastnili 
a v takom prípade uvádzali ako dôvod zranenie. 
Určite k tomu prispela aj možnosť bojovať o účasť 

na ME, či Nike Junior Tour i  hodnotné ceny, 
a  príjemné prostredie. Každý návštevník maj-
strovstiev mohol vidieť to najlepšie, čo v žiackom 
tenise na Slovensku máme. Verím, že to bude aj 
v budúcnosti.

Diskusia 
je vždy vítaná

Zmienim sa i o termínoch prezentácií na tur-
najoch. Termín prezentácie si volí usporiadateľ 
v závislosti od počtu dvorcov a počtu predpokla-
daných účastníkov turnaja. Väčšinou je termín 
o 9.00, pretože skoro všetci predpokladajú odo-
hrať počas prvého dňa dve kolá dvojhry a kolo 
štvorhry. Súťažný poriadok umožňuje tento 
postup aj v prípade turnajov triedy A. V každej zo 
žiackych kategórií sú 4 turnaje triedy A a v kaž-
dom je plánovaný počet účastníkov 48, t.j. môžu 
sa v zmysle predpisov hrať dve kolá dvojhry počas 
prvého dňa. Skutočnosť, že popoludní nie je čo 
hrať, nastáva väčšinou až v ďalších dňoch turnaja, 
kedy môže organizátor určiť aj iný termín začiat-
ku zápasov. Stanoviť nejaké záväzné termíny je 
problematické, pretože úlohu zohráva aj počasie 
i príslušné lokálne podmienky. Predpokladáme, 
že usporiadatelia i účastníci turnaja majú rovna-
ký záujem, odohrať turnaj v súlade so súťažným 
poriadkom a k spokojnosti účastníkov, a teda sa 
vedia dohodnúť.

Princípy tvorby termínovej listiny zverejňuje 
STZ na svojej internetovej stránke. Diskusiu 
k nim, rovnako i k športovo technickým pred-
pisom, vítame. Tieto materiály sa predkladajú 
na schválenie na jesennom zasadaní VV STZ 
a Rady STZ, o každom podnetnom návrhu sa 
rokuje.

Tibor MACKO,
prezident STZ

Tvorba termínovej listiny je proces, pri kto-

rom je potrebné určiť si niektoré priority. 

Sú to napríklad problém proporcionality 

turnajov jednotlivých tried (súvis s  klasifi-

kačným poriadkom), lokalizácia jednotlivých 

turnajov (potreba organizovania turnajov 

v  dostupnej vzdialenosti pre hráčov prie-

mernej výkonnosti, čo súvisí s ekonomickou 

náročnosťou účasti na turnajoch), minimali-

zácia počtu kolízií turnajov v konkrétnej ve-

kovej kategórii, obmedzenie počtu turnajov 

v  závislosti od počtu hráčov, a  podobne. 

Je zrejmé, že vytvoriť termínovú listinu, 

ktorá by mala samé pozitíva a vyhovovala 

všetkým, je nemožné. Našou snahou je, aby 

sme vedeli zdôvodniť konkrétne riešenia, 

a aby termínová listina mala viac kladov a čo 

najmenej nedostatkov.
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V marci sa zúčastnil výber slovenských junior-
skych reprezentantov na turnajoch ITF v Južnej 
Amerike. Jakub Oravec, Michal Kianička, Petra 
Uberalová, NatáliaVajdová a Barbora Kötelesová 
štartovali na turnajoch ITF 1. kategórie v paragu-
ajskom Asuncióne, v brazílskom Carvalho – Itajái 
a na záver na turnaji A kategórie v Porto Alegre.

Čierny utorok

Na turnajoch štartovala silná medzinárodná 
konkurencia a zápasy sa hrali za veľkých horúčav 
– okolo 38 stupňov. Na prvom turnaji v Asunció-
ne našich hráčov zastihol čierny utorok. Prehrali 
tri zápasy z mečbalov!

Najskôr Oravec (nasadený ako č. 9) v stretnutí 
s  americkým kvalifi kantom Redlickim nepre-
menil v závere tretieho setu mečbal pri podaní 
súpera (dal mu eso!). Rovnaký scenár mal aj 
zápas Vajdovej (nasadenej ako č. 12) v stretnutí 
so Sedanovou – Acostovou z Talianska. V treťom 
sete dala súperka na mečbal eso. Treba uviesť, 
že naša hráčka viedla v  treťom sete už 5:1! Do 
tretice z  mečbalu prehrala aj Kötelesová (hrala 
s  Belgičankou Kerfsovou) v  stretnutí 2. kola 
štvorhry, keď po víťazstve nad párom Chiricová 

(USA), Ackermanová (Kanada), prehrali proti 
Benoitovej s  Zimmermannovou (Belgicko).

Kianička v 1. kole po solídnom výkone zdolal 
Nakagawu (Japonsko)6:2, 6:2. Neprial mu však 
žreb, v 2. kole narazil na nasadenú dvojku, Taliana 
Quinziho, ktorému podľahol 3:6, 4:6. Uberalová, 
turnajová desiatka, prehrala v úvodnom stretnutí 
s Riobuenovou de Paolovou (Venezuela) 3:6, 1:6. 
Štýl hry súperky – pohyblivá, všetko vrátila ne-
príjemnými lift ami - našej reprezentantke vôbec 
nevyhovoval.

Kötelesová nastúpila v 1. kole proti Američanke 
Doyleovej - po dobrom začiatku nezvádla záver 
setu, prehrala ho 4:6, druhý set bol už jasnou 
záležitosťou súperky.

Štvrťfinále štvorhry, 
najlepší výsledok

Vo štvorhre dievčat naša dvojica Uberalová, 
Vajdová po víťazstve  nad brazílskym párom 
Alvesová, Santosová postupom do štvrťfi-
nále dosiahla náš najúspešnejší výsledok na 
tomto turnaji. V  osmičke podľahli favorizo-
vanej dvojici Gonzalesová, Haddadová (Par./
Braz.) 1:6, 4:6. Vo štvorhre chlapcov Oravec, 

Kianička prehrali v  úvodnom stretnutí s  pá-
rom Oniši, Walendowsky (Jap./Braz) 4:6, 4:6.

Druhý turnaj absolvovali naši juniori v Brazílii 
– Carvalho – Itajái.

Vo veľmi dobrej forme sa tu predstavila Vajdo-
vá, keď po víťazstve nad Peruánkou Changovou 
6:1, 7:5 nastúpila proti 1. nasadenej  Paraguaj-
čanke Gonzalezovej (10. ITF). Podala vynikajúci 
výkon. Po vyhratom 1. sete v druhom pri vede-
ní 5:4 a 30:30 jej chýbali  dve lopty do zápasu. 
Veľká škoda nepremenenej šance! Uberalová 
v  zápase dobrej úrovne nezvládla záver zápasu 
s  Paragujčankou Campizovou a  prehrala 6:2, 
1:6, 4:6. Kötelesová sa stretla s  Američankou 
Shankleovou a  rovnako ako na prvom turnaji 
hrala dobre do záveru 1. setu, potom jej výkon 
klesal. Na jej hre bolo poznať až prílišnú snahu, 
zodpovednosť, ktorú nezvládla, zrejme aj menšie 
skúsenosti z takýchto turnajov.

V Porto Alegre 
Uberalová najďalej

V  súťaži chlapcov náš Oravec v  prvom hra-
nom stretnutí nestačil na Taliana Maccariho, 
hladko prehral 1:6, 1:6. Súper hral veľmi isto zo 

Čakali sme lepšie výsledky
Ladislav MACKO o vystúpení slovenských juniorov na juhoamerickom okruhu 

Výprava SR na juhoamerickom turné – zľava Jakub ORAVEC, Michal KIANIČKA, Petra UBERALOVÁ, tréner Ladislav MACKO, Natália VAJDOVÁ, Barbara KÖTELESOVÁ
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základnej čiary, naopak, Jakub miestami pôsobil, že ešte 
nie je adaptovaný po výbornej halovej sezóne na hru na 
antuke! Kianička  podľahol domácemu držiteľovi voľnej 
karty Tellesovi 1:6, 5:7.

Vo štvorhrách sa naši výrazne nepresadili, Oravec s Kia-
ničkom po výhre v 1. kole podľahli 2. nasadenej dvojici Ga-
rin, Quinzi (Čile/Tal.) a Kötelesová s Taliankou Acostovou 
po výhre nad domácim párom Baccariniová, Plauthová 
prehrali s nasadenou dvojicou č. 6 Gonzalesová, Schollová 
(Ekv./USA) 3:6, 1:6.

Záverečný turnaj najvyššej kategórie A sa hral v brazíl-
skom Porto Alegre. Tu dosiahla najväčší úspech Uberalová, 
keď po hladkom víťazstve v 1. kole nad domácou Arbda-
lovou 6:0, 6:1 zdolala15. nasadenú hráčku Ekvádorčanku 
Gonzalesovú 6:3, 4:6, 6:3 a postúpila do osemfi nále, v kto-
rom podľahla turnajovej dvojke Paraguajčanke Gonzalezo-
vej 3:6, 1:6. Vajdová vyhrala v prvom kole nad nepríjemnou 
domácou Dottovou 4:6, 6:3, 6:2. Súperka hrala vysoké údery 
s hornou rotáciou, postupne si však naša reprezentantka na-
šla správnu taktiku a zápas zvládla. V druhom kole sa stretla 
s Danilinovou z Kazachstanu, neskoršou víťazkou turnaja, 
ktorá bola vo vynikajúcej forme (vyhrala aj v Carvalhe), 
a ktorej podľahla 1:6, 1:6. Kötelesová prehrala v prvom kole 
s Buenovou de Paolaovou z Venezuely 2:6, 5:7.

Oravcova repríza, 
ale opäť prehra

V dvojhre juniorov sa náš Oravec opäť stretol s Maccarim. 
Podal lepší výkon ako v ich prvom stretnutí, ale na víťazstvo 
to nestačilo, súper bol o poznanie istejší v rozhodujúcich 
fázach zápasu. Kianička podal zodpovedný výkon v prvom 
kole proti domácemu agresívnemu súperovi Walendowsky-
mu, keď vyhral 6:4, 6:3. V druhom kole narazil na víťaza 
turnaja v Carvalho Američana Spencera a podľahol mu 5:7, 
3:6. Vo štvorhrách postúpila do 2. kola iba Kötelesová spolu 
s Rumunkou Roscovou po víťazstve nad párom Algurinová, 
Selynová (Švéd. /V. Británia).

Iba niekoľko 
svetlých momentov

Pri celkovom hodnotení našich juniorov na okruhu 
musím konštatovať, že sme očakávali predsa len lepšie 
výsledky a výkony.

Svetlými momentami boli výkon Vajdovej proti Gon-
zalezovej, postup Uberalovej do osemfi nále Copa Gerdau. 
Kötelesovej nemožno uprieť snahu, škoda, že dôležité fázy 
zápasu nezvládla. Vo štvorhre podávala solídne výkony. 
Rozhodne viac som očakával od Oravca, ktorý nenadviazal 
na výborné výkony v halovej sezóne. Zrejme svoje zohrala 
nedostatočná adaptácia na antukový povrch, kde nemal do-
statočnú istotu. Kianičkovi nemožno uprieť snahu,vyhral 2 
zápasy a hlavne proti Walendowskému podal dobrý výkon. 

Natália VAJDOVÁ a Paraguajčanka GONZALEZOVÁ
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„Nešlo o menovitý zoznam, ale len o prihlášku 
krajiny,“ podotýka športový riaditeľ 
STZ Vladimír Habas. ITF potvrdila 
prijatie našej prihlášky, ďalšie kroky 
nasledujú v júni. 

Vo dvojhre sa predstaví 64 mu-
žov a žien, vo štvorhre po 32 párov 
a  v  miešanej štvorhre, ktorá bude 
mať premiéru pod piatimi kruhmi, 16 
dvojíc. ITF udelí 6 + 6 voľných kariet 
a  tripartitná komisia 2 + 2 voľné 
karty. Z jednej krajiny môžu štartovať 
maximálne štyria tenisti vo dvojhre a dovedna 

šiesti aj so štvorhrou (platí pre mužov aj ženy, 
maximálny počet z  jednej 
krajiny môže byť 12). Vo 
štvorhre sa predstaví po 32 
párov - 24 priamo a 8 s kar-
tami, v mixe 16 dvojíc - 12 
priamo, 4 s kartami.

Od tripartitnej komi-
sie dostali už voľné karty 
na štart vo dvojhre žien 
Stephanie Vogtová z Lich-
tenštajnska (258. WTA) 

a Oaraguajčanka Verónica Cepedeová-Roygová 

(212.). Podmienkou štartu na OH je ochota 
reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupe a Fed 
Cupe aspoň dva razy v  období 2009 – 2012. 
Minimálne jeden takýto prípad sa musí týkať 
tejto alebo predchádzajúcej sezóny.  

V dvojhre bude hrať 56 tenistov na základe 
postavenia vo svetovom rebríčku k 11. júnu. Teda 
po parížskom Roland Garros bude jasné, kto sa 

do Londýna z  našich dostane. Teraz 
je čas usilovného zbierania bodov, 
lebo olympijskú šancu zo Slovákov 
majú zatiaľ iba dve ženy – Dominika 
Cibulková a  Daniela Hantuchová. 
V  hre je aj Lukáš Lacko, ktorý by si 
mohol miestneku zabezpečiť v najbliž-
ších týždňoch, bojovať musia Martin 
Kližan a Magdaléna Rybáriková, v sú-
časnosti ešte visí otáznik nad štartom 
najlepších deblistov Filipa Poláška 

a Michala Mertiňáka.

Celoslovenská štafeta s olympijským ohňom, ktorú 
odštartovali v Bratislave prvého apríla 2012, nesie Po-
solstvo Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 2012. 
Má príznačné motto „Sme jeden tím“. Iniciátorom, 
vyhlasovateľom a hlavným organizátorom Posolstva 
je Slovenský olympijský výbor.

Projekt slovenskej olympijskej štafety vznikol pred 
OH 2004 v Aténach. Mal veľký ohlas a pred OH v 
Londýne má štafeta reprízu. Olympijskú pochodeň 
slávnostne zapálili na námestí Gallerie Eurovea. V 
rámci Bratislavského mestského maratónu bežalo 
na polmaratónskej trati dovedna 42 bežcov. Prvým 

bežcom štafety bol primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. 
Spoločne s ním vyštartovala britská veľvyslankyňa na 
Slovensku Susannah Montgomeryová, ktorá tiež niesla 
našu olympijskú pochodeň. Posledných päť kilometrov 
viedla trať štafety cez centrum mesta. Na jednotlivých 
úsekoch  (130 m) sa s pochodňou vystriedali viacerí 
olympionici z minulosti aj súčasnosti. Medzi nimi 
nechýbalo zastúpenie tenisu – pochodeň niesla Karin 
Cíleková-Habšudová (na snímke), bývalá fedcupová 
reprezentantka, hráčka TOP 10 a olympionička. Prvou 
mimobratislavskou zastávkou štafety bol Šamorín, 
štafeta poputuje cez územie Slovenska až do 23. júna.

Koľko hráčov budeme 
mať na OH v Londýne?

Olympijský turnaj na tráve vo Wimbledone sa uskutoční 28. júla - 5. augusta 2012

Osemnásteho apríla sa začalo odratúvanie posledných sto dní pred olympijskými hrami 
v Londýne, ktoré slávnostne otvoria 27. júla. To je čas aj na malú bilanciu predolympijského 
slovenského tenisu. Čo je isté a  čo pravdepodobné. Isté je to, že Medzinárodná tenisové 
federácia akceptovala prihlášku Slovenska na štart hráčov SR v Londýne. Uzávierka prihlášok 
bola 2. apríla. 

V štafete aj 
bývalá tenistka

Dejiskom olympijského turnaja bude slávny Wimbledon 

Takto si pripomenula kráľovská garda sto dní do OH v Londýne 
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