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Napriek tomu sú vo svetovej špič-
ke výnimoční hráči, ktorí sú ešte 
lepší. Samozrejme, môžeme vidieť 
rozdiel v tom, že majú lepšiu kondí-
ciu a lepšie údery. Ja si však nyslím, 
že nielen to je rozhodujúce. V znač-
nej miere je za ich uspechom väčšia 
psychická odolnosť v rozhodujúcich 
okamihoch zápasu. Schopnosť kon-
centrovať sa a nepoddajnosť aj pri 
nepriaznivých stavoch je mnohokrát 
dôležitejšia ako len kvalitný úder.

Rady 
sa míňajú účinkom

V tréningovom procese sa často 
tréneri (aj ja) zameriavajú len na zdo-
konaľovanie úderov. Trénujeme “do 
nemoty” forhend, bekhend, voleje, 
atď. Napriek tomu sa našim hráčom 
stáva, že nepremenia brejkbal, meč-
bal, stratia veľký náskok, alebo sa 
poddajú pri nepriaznivom vývoji. 
Vtedy často konštatujeme, že to 
je v hlave.

 Ak sa to opakuje príliš často a hráč je 
z toho frustrovaný, hľadáme pomoc 
u športových psychológov. Tí sú však 
často (česť výnimkám) len teoretici, 
ktorí si hráča vypočujú, ale nie vždy 
vedia pochopiť psychické vypätie 
hráča počas zápasu. Aj preto sa ich 
rady často míňajú účinkom. 

Ako trénovať
 odolnosť

To ma viedlo zamyslieť sa, či je 
možné niečo zmeniť v tréningu, aby 
boli hráči vystavení podobnému 
tlaku ako v zápase. Samozrejme, je 
výborné hrať tréningové zápasy. Nie 
vždy však chceme hrať celý zápas 
pre naročnosť programu. Mojím 
úmyslom bolo, vymyslieť spôsob, ako 
počas jednej tréningovej jednotky 
vystaviť hráčov tlaku opakovane 
viackrát po sebe a tým trénovať ich 
odolnosť.

S hráčmi v NTC hrávam v po-
slednom čase tzv. losovací zápas na 
tri víťazné sety. V praxi to vyzerá 
nasledovne: do osudia (jeho formu 
nechám na vašej fantázii) dám kar-
tičky s rôznymi stavmi skóre. Aké 
skóre považujete pre vašich hráčov za 
vhodné, je čisto na vás. Ja používam 
nasledovné:

-  5:2 podanie
-  5:3 podanie
-  5:4 podanie
-  4:5 podanie
-  4:3 podanie
-  5:2 return
-  5:3 return
-  6:5, 40:30 podanie
-  6:5, 30:40 brejkbal na príjme
-  tajbrejk 5:6 podanie
-  tajbrejk 6:6 podanie
-  tajbrejk 1:5 príjem
-  tajbrejk 2:5 podanie
Hráč, ktorý vyhrá žreb, si z osudia 

vytiahne jednu kartičku a od toho 
skóre začína set. Po skončení setu 
ťahá súper. Takto sa hrá, kým niekto 
nevyhrá tri sety. 

Za tréning 
tri päťseťáky

Počas jedného tréningu sa dá 
stihnúť odohrať aj 3 päťsetové zápasy. 
To znamená 15-krát situáciu, v ktorej 
je hráč pod tlakom. Je dôležité, ak 
si budete navrhovať kartičky, aby 
tam boli aj extrémne pozitívne, aj 
negatívne stavy skóre. Hráči sa učia 
zvládať aj pocit ukrivdenosti, keď je 
žreb častejšie proti nim a sú nútení 
vyhrať z každého stavu. 

Ak vám teraz odporučím hrať tieto 
zápasy o fi nančnú odmenu, určite si 
niektorí čitatelia poklepkajú po čele. 
Ale správna motivácia tam musí byť. 
U starších hráčov drobné nemôžu 
byť problémom a u menších to môžu 
byť rôzne sladké odmeny. V rámci 
klubu si zorganizujte turnaj podľa 
týchto pravidiel. Môžem z praxe 
konštatovať, že to hráčov neuveriteľ-
ne baví. Samozrejme, nie je to jediný 
spôsob trénovania, takže tie hodiny 
forhendov a bekhendov si budete 
musieť aj tak odohrať. 

Ako trénovať psychickú odolnosť?
Pre Tenis píše Ladislav SIMON, tréner Národného tenisového centra

Presadiť sa v súčasnosti vo svetovom tenise je 
naozaj veľmi ťažké a závisí to od mnohých faktorov. 
Konkurencia je taká veľká, že už hráči na úrovni 
turnajov kategórie futures a challengerov hrajú 
naozaj veľmi dobrý tenis. 

víťaz slovenskej extraligy mužov 2012
OMBOS, Marek SEMJAN, kapitán František HORVÁTH, 
CKÝ, Martin KLIŽAN

Svetové jednotky disponujú perfektnou 

psychickou odolnosťou: 

Victoria AZARENKOVÁ a Novak DJOKOVIČ
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PIEŠŤANY CUP 2012
TEJT 1 U14

Piešťany, 13. 5. 2012
Výsledky Slovákov + fi nálové výsledky

C H L A P C I
D v o j h r a

1. kolo: Klok (1-Ukr.) – Unčovský 61, 62, 

Konečný – Adamovič (B-rus.) 60, 60, Rikl (ČR) 

– Janošov 62, 61, Rajaonah (15-Fr.) – Turzák 

61, 61, Bolardt (ČR) – Levčík 36, 75, 62, Ivanov 

(Rus.) – Kočiš 60, 62, Collinet (Belg.) – Kmec 

61, 61, Cetner – Huether (Nem.) 64, 64, Hrun-

čák – Balun (ČR) 61, 36, 63, Kotorman (5-Maď.) 

– Fekiač 63, 60, Bednarczyk (8-Kan.) – Bajo 

60, 60, Krajčír – Lanský (ČR) 63, 62, Prokop 

(16-ČR) – Fekete 60, 61, Antonio (Portug.) – 

Otčenáš 61, 60, De Giacomo (Rak.) – Bánczi 

64, 60, Patyk (ČR) – Grman 62, 61, Husár – 

Krahulík (ČR) 62, 62, Bulan (ČR) – Kakula 61, 

16, 63, Yemer (2-Švéd.) – Juras 62, 61. 2. kolo: 
Cacao (13-Portug.) – Cetner 62, 63, Pollanen 

(11-Fín.) – Hrunčák 62, 60, Wrzesinski (10-Poľ.) 

– Krajčír 60, 60, Soha (14-Maď.) – Husár 46, 

61, 63. F: Yemer – Kotorman 64, 61.

Š t v o r h r a
1. kolo: Fekiač, Levčík – Huether, Velek 

(Nem./ČR) 62, 61, Rikl, Vicenda (ČR) – Fekete, 

Kakula 61, 61, Černoch, Krahulík (ČR) – Kmec, 

Kočiš 63, 64, Patyk, Prokop (ČR) – Cetner, 

Krajčír 76(6), 60, Hrunčák, Juras – Pašalič, 

Turzák (ČR/SR) 63, 61, Antonio, Cacao (8-Por-

tug.) – Bajo, Bánczi 62, 61, Balun, Bolardt 

(ČR) – Huet, Otčenáš (Fr./SR) bez boja, Husár, 

Unčovský – Duda, Nouza (ČR) 63, 61. 2. kolo: 
Kotorman, Valkusz (1-Maď.) – Fekiač, Levčík 

60, 62, Holiš, Ricci (5-ČR) – Hrunčák, Juras 61, 

75, Bednarczyk, Yemer (2-Kan./Švéd.) – Husár, 

Unčovský 62, 62. F: Kotorman, Valkusz – Can-

ter, Ruehl (3-V. Brit./Nem.) 61, 64.

D I E V Č A T Á
D v o j h r a

1. kolo: Mihalíková (1) – Kužmová 61, 60, 

Buchlová (Poľ.) – Kerdíková 62, 62, Vančurová 

(ČR) – Timková 61, 62, Zarycká (13-Ukr.) – 

Obertášová 61, 61, Miklová (12-ČR) – Marosio-

vá 60, 60, Swanová (V. Brit.) – Mihoková 61, 60, 

Čanigová – Bentová (Portug.) 64, 60, Pospelo-

vová (6-Rus.) – Pavličková 60, 61, Lumsdenová 

(4-V. Brit.) – Köberlingová 62, 61, Golubevová 

(Rus.) – Zelenáková 75, 62, Szokeová (Maď.) 

– Šenkárová 63, 60, Pantúčková (16-ČR) – 

Guglielmettiová 60, 76(3), Detiucová (9-Mold.) 

Oba tituly 
pre Maďarku Gálfiovú

Vysoké nasadenie našich troch v  súčasnosti 
medzinárodne najúspešnejších dievčat dávalo 
šancu na lepší výsledok ako v minulom roku, čo sa 
aj splnilo. Očakávanie však bolo ešte vyššie. Ešte 
nedávno líderka európskeho rebríčka Viktória 
Kužmová  sa po dvoch hladkých a dvoch troj-
setových víťazstvách prebojovala do semifi nále 
dvojhry, tam však proti neskoršej víťazke akoby 
priskoro rezignovala. Najvyššie nasadená Tereza 
Mihalíková sa potrápila už v  osemfinále, vo 
štvrťfi nále nenašla vhodný recept na trpezlivejšiu 
hru neskoršej fi nalistky A. Pospelovej. Tamara 
Kupková si sklamanie z  výsledku vo dvojhre 
neskôr aspoň trochu vynahradila víťazstvom vo 
štvorhre. Žiadne ďalšie dievča však už nemalo ani 
nádej postúpiť ďalej ako do 2. kola. Titul z dvojhry 
si odniesla po zásluhe Maďarka Dalma Gálfi ová. 

Potrápila sa len vo štvrťfi nále s  vlaňajšou fi na-
listkou Jokičovou. Ich súboj niektorí označili za 
najlepší zápas súťaže. Sympatický herný dojem 
zanechali aj štyri britské dievčatá. 

Sklamanie 
z našich chlapcov

Účasť i herné vystúpenie slovenských chlapcov 
možno označiť len ako sklamanie. Možno pri 
účasti trojice „potrestaných“ by bol výsledok lepší, 
ale neverím, že podstatne. Z osemnástich sa len 
štyria dostali do 2. kola, pritom v  Piešťanoch, 
na rozdiel od minulých dvoch ročníkov, nebolo 
až tak veľa špičkových chlapcov. Vynikol víťaz 
dvojhry Mikael Yemer zo Švédska, ktorý prešiel 
pavúkom bez zaváhania a  technikou i  taktikou 
ostatných jasne prevýšil. Úspešní boli maďarskí 
chlapci, keď Kotorman porazil v semifi nále naj-
vyššie nasadeného Kloka z Ukrajiny, v druhom se-
mifi nále hral proti neskoršiemu víťazovi Valkusz. 

Sympatické 
gesto partnerky

Dalma Gálfi ová si odniesla po boku Tamary 
Kupkovej titul aj zo štvorhry dievčat (22 párov). 
Najskôr sa najvyššie nasadeným súperky skrečmi 
akoby vyhýbali, potom sa v  semifi nále doslova 
vytrápili v závere zápasového tajbrejku, fi nále však 
už bolo jednoznačné. Pre mňa veľmi sympatické 
u Tamary bolo, že sa po sobotňajšom víťazstve 
prišla pozrieť na nedeľňajší fi nálový zápas svojej 
partnerky. U nás niečo málo vídané aj u klubo-
vých partnerov.  

Na rozdiel od dievčat štartovali vo štvorhre 
všetci najlepší chlapci, aj preto boli pre našich 
zatvorené už brány štvrťfi nále  (celkovo 26 párov). 
Titul si bez zaváhania odniesol maďarský pár A. 
Kotorman – M. Valkusz.

Len pre dlhodobú dokumentáciu turnaja uvá-
dzam, že v tomto roku sa hralo bez dažďa, tenisu 
neprial počiatočný chlad a veľmi silný nárazový 
vietor uprostred týždňa, v závere bolo už krásne 
slnečné počasie. Do kvalifi kácie sa prezentovalo 
ozaj minimum účastníkov, ale to je aj vinou 
systému. Tennis Europe však pripomienky uspo-
riadateľov zrejme veľmi nepočúva. 

Rudolf VRÁBEL,
riaditeľ turnaja

Na dvorcoch TK Kúpele Piešťany sa konal 19. ročník turnaja zaradeného v najvyššej 
európskej kategórii do 14 rokov. Po dvoch rokoch prišli tentoraz rebríčkovo lepšie dievčatá, 
čo bola aj zásluha slovenských hráčok. Jasne najúspešnejšie z 24 zúčastnených krajín bolo 
Maďarsko. Nás potešilo semifi nále dvojhry Viktorie Kužmovej. Celkovo sa však očakávalo od 
slovenských hráčov viac.  Šancu malo v 64-členných pavúkoch hlavnej súťaže dvojhier až 34 
našich dievčat a 18 chlapcov, už tradične bola početne slabo obsadená kvalifi kácia.

Kužmová v semifinále dvojhryKužmová v semifinále dvojhry
Na 19. ročníku PSS Piešťanský pohár jedinou domácou víťazkou Kupková vo štvorhre

Víťazi: Maďarka Dalma GÁLFIOVÁ 

a Švéd Mikael YEMER
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Nadal zbiera antukové vavrí-
ny. Na Foro Italico v Ríme zís-
kal už šiesty titul a Djokovičovi 
sa revanšoval za lanskú prehru. 
Netradičné pondelňajšie fi nále 
(pre dážď), šesť dní pred štar-
tom Roland Garros, trvalo 142 
minút a Španiel v ňom opäť ne-
stratil set, vyhral 7:5, 6:3. Vrátil 
sa na druhé miesto v rebríčku 
za Djokoviča a pred Federera.

Nadalov 49. turnajový titul 
(35. na antuke) je zároveň 21. 
na podujatiach série Masters. 
Znovu mu tak v tabuľke pod-
ľa počtu víťazstiev na týchto 
turnajoch patrí líderské po-
stavenie pred Federerom (20) 
a Agassim (17).  

Súboje gigantov pokračujú. 
Nadal, víťaz z Ríma 2005, 2006, 
2007, 2009, 2010, 2012, vedie 
vo vzájomnej bilancii nad Djo-
kovičom 18:14. V tejto sezóne 
ho zdolal  vo fi nále v  Monte 
Carle 6:3, 6:1. Ale predtým 

ťahal Srb sedem výhier v rade. „Pre 
mňa je to pekný deň, keď znovu pó-
zujem s trofejou,“ povedal Nadal po 
rímskom fi nále a dodal. „Víťazstvá sú 
dôležité. Po prehrách sa do človeka 
vkrádajú pochybnosti...“

Rafa nemusí mať pochybnosti. 
Na antuke je stále najlepší na svete 
– s výnimkou modrej, ktorá nebola 
jeho šálkou kávy. Ale aj Djokovičovi 
na nej chýbalo obvyklé pohodlie. 
Zato na klasickej červenej boli obaja 
doma. „Na tomto povrchu je naj-
lepším hráčom na svete,“ potvrdil 
Novak na adresu svojho premožiteľa. 
Djokovič urobil 41 nevynútených 
chýb a  svoje vystúpenie ukončil 
dvojchybou. Tohto roku prehral 
päť zápasov. Pre porovnanie vlani 
vstupoval do Roland Garros so skóre 
37:0. V minulej sezóne prehral svoj 
piaty zápas až v  novembri... Súboj 
Nadal- Djokovič bol prvým reprí-
zovým fi nále v Ríme od roku 1930.

Nadal je šesťnásobným víťazom 
Roland Garros. Djokovič túži po 

zisku svojho prvého parížskeho ti-
tulu. Všetky ostatné sa mu podarilo 
vyhrať – tri razy Australian Open, 
US Open i Wimbledon. Nadal je už 
držiteľom kariérneho Grand Slamu.

(zw)

– Moravcová 61, 61, Kudelová (ČR) – Valková 

61, 36, 61, Knoteková – Jansenová Figuerasová 

(Šp.) 63, 64, Kilnarová (ČR) – Kupková (8) 64, 

64, Taylorová (7-V. Brit.) – Krištofová 61, 60, 

Palcátová – Dankanyčová (Ukr.) 75, 61, Slo-

váková (ČR) – Pavlovičová 61, 62, Blinkovová 

(11-Rus.) – Pacáková 60, 61, Cíchová (15-ČR) 

– Poláková 62, 62,  Oliveirová (Portug.) – Ko-

lesárová 61, 62, Novacová (Rum.) – Matúšová 

62, 62, Kužmová (3) – Szymczuchová (Poľ.) 60, 

61, Jokičová (5-Bosna a Herceg.) – Grossertová 

62, 61, Kosnáčová – Stískalková (ČR) 61, 61, 

Roháčová – Skudrnová (ČR) 50 – skr., Plewsová 

(10-V. Brit.) – Sujová 46, 63, 62, Vondroušová 

(14-ČR) – Rusová 60, 60, Šimová – Kožlejová 

76(3), 61, Kamská (Rus.) – Stará 46, 62, 62, 

Gálfi ová (2-Maď.) – Lázárová 61, 61. 2. kolo: 
Mihalíková – Buchlová 64, 61, Pospelovová – 

Čanigová 60, 62, Kilnarová (ČR) – Knoteková 

61, 61, Taylorová (7-V. Brit.) – Palcátová 63, 

62, Kužmová – Novacová 63, 60, Jokičová – 

Kosnáčová 61, 60, Plewsová – Roháčová 62, 

62, Vondroušová – Šimová 60, 63. 3. kolo: 
Mihalíková – Zarycká 46, 63, 64, Kužmová – Cí-

chová 57, 61, 60. ŠF: Pospelovová – Mihalíková 

76(3), 63, Kužmová – Taylorová 62, 67(2), 63, 

SF: Gálfi ová – Kužmová 63, 60. F: Gálfi ová – 

Pospelovová 61, 75.

Š t v o r h r a
1. kolo: Jansenová, Novacová (Šp./Rum.) – 

Poláková, Stará 64, 76(2), Guglielmettiová, 

Moravcová – Kužmová, Pacáková 63, 62, 

Roháčová, Timková – Pavličková, Šimová 46, 

61, 10-8, Lázárová, Vančurová (SR/ČR) – Ko-

žlejová, Marosiová 75, 60, Čanigová, Sujová 

– Grossertová, Köberlingová 75, 62, Bentová, 

Oliveirová (Portug.) – Knoteková, Zelenáková 

62, 61. 2. kolo: Gálfi ová, Kupková (1-Maď./SR) 

– Jansenová, Novacová – bez boja, Kosnáčová, 

Slováková (7-SR/ČR) – Matúšová, Mihoková 62, 

60, Miklová, Vondroušová (4-ČR) – Guglielmet-

tiová, Moravcová 62, 62, Swanová, Taylorová 

(5-V. Brit.) – Roháčová, Timková 62, 63, Palcáto-

vá, Zarycká (6-SR/Ukr.) – Lázárová, Vančurová 

75, 75, Detuicová, Jokičová (3-Mold./Bosna 

a  Herceg.) – Čanigová, Sujová 46, 64, 10-3, 

Kudelová, Pantúčková (8-ČR) – Kerdíková, 

Rusová 62, 60. ŠF: Gálfi ová, Kupková – Kos-

náčová, Slováková – bez boja, SF: Gálfi ová, 

Kupková – Miklová, Vondroušová 57, 75, 11-9, 

F: Gálfi ová, Kupková – Lumsdenová, Plewsová 

(2-V. Brit.) 62, 61.

Súperenie tenisových 
gigantov pokračuje

V Ríme sa fi nále dvojhry mužov hralo až v pondelok: Nadal – Djokovič 7:5, 6:3

Dekorácia v Ríme – Rafael NADAL 
a Novak DJOKOVIČ

Tituly v turnajoch 
ATP World Tour Masters 1000

1. Rafael Nadal (Šp.) 21
2. Roger Federer (Švaj.) 20
3. Andre Agassi (USA) 17

4. Pete Sampras (USA) 11

 Novak Djokovič (Srb.)  11
6. Andy Murray (V. Brit) 8
 Thomas Muster (Rak.) 8

8. Michael Chang (USA) 7

Tučne vyznačení sú aktívni hráči.

Súboje Djokovič - Nadal
Celkovo: 14:18

Finále: 7:7

Grandslamové turnaje: 3:5

Antuka: 2:11
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CENNÍK INZERCIE 2012

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!

B C
D E F H

A

STZ Marketing s.r.o.

Príkopova 6, 831 03 Bratislava
kontaktná osoba: Ing. Andrea Kostíková
Mobil: 0903 184 234
Tel.: +421/2/4920 9885
Fax: +421/2/4920 9878
E-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBÁLKA
strana rozmery formát cena € poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165€ sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995€ +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 797€ +spadávka 3mm A

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena € poznámka vzor
210 x 297 1/1 580€ +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580€ sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2 323€ sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2 323€ sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245€ sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195€ sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195€ sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 140€ sadzobný obrazec H

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKLADAČKY
cena za vkladanie 0,2-€ /ks

Ceny sú uvedené v € za uverejnenie v  jednom 

čísle. K cenám sa pripočítava DPH vo výške 20%. 

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 1,7-€ 
každé ďalšie slovo 0,3-€ 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENÍM
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 V Rakovníku hrali David Juras, 
Dominik Hrunčák, Martin Fekiač, 
Roman Levčík, Miriam Timková, 
Timea Pavlíčková, Carolina Guglie-
metti, Alexandra Pillárová. Všetci 
štyria chlapci si v 1. kole vylosovali 
českých súperov. Len David Juras 
dokázal postúpiť v dobrom zápase 
do 2. kola. V ňom nastúpil proti Es-
tóncovi Siimarovi (5), no vôbec ho 
nepotrápil a hladko prehral. Domi-

nik Hrunčák podal svoj priemerný 
výkon a nemal ďaleko k víťazstvu. 
Čech Šafář ho prevyšoval aktivitou. 
Martin Fekiač zahral vyrovnaný 
a vcelku dobrý zápas s  Jirouškom, 
no doplatil v  rozhodujúcich mo-
mentoch na vlastné nevynútené 
chyby. Roman Levčík nebol vôbec 
vo svojej koži a  skôr sa trápil sám 
so sebou ako so súperom.

Podobne ako chlapci, aj všetky 

štyri dievčatá nastúpili v 1. kole proti 
Češkám. Len pomer víťazstiev a pre-
hier bol opačný. Hneď v 1.kole sa so 
súťažou rozlúčila naša najmladšia 12 
-ročná Pillárová. Jej súperka bola 
nielen staršia, ale i lepšia.

Miriam Timková si víťazstvo 
vybojovala v  ťažkom boji, no ná-
sledne prehrala hladko s nasade-
nou Belgičankou. Chýbal jej  väčší 
dôraz a odvaha pri úderoch. Timea 
Pavličková prešla prvým kolom bez 
problémov. V 2. kole proti nasadenej 
Češke Slovákovej zahrala výborne 
prvý set, aj ho vyhrala. Ale potom 
akoby stratila silu i  istotu (hlavne 
v podaní) a  ďalšie dva sety hladko 
prehrala. 

Dva zápasy z  našej výpravy 
sa podarilo vyhrať len Caroline 
Gugliemetti. Hlavne v  druhom 
kole podala veľmi dobrý výkon 
proti nasadenej Sosnovskovej. Na 
ďalšiu nasadenú Rusku Zabirovovú 
už v treťom kole nestačila. Najväčší 
úspech vo štvorhre dosiahli 14-roč-
né dievčatá mimo ofi ciálnej výpravy 
Karin Kožlejová a  Alexandra La-
zarová, ktoré sa prebojovali až do 
semifi nále.

Ťažko hodnotiť výsledky našich 
13-ročných v  konkurencii o  rok 
starších súperov. Možno však kon-
štatovať, že zatiaľ nikto z  našich 
hráčov z hernej stránky v  tejto 
kategórii nevyniká nad ostatnými.

Začiatkom mája štartovali pod vedením trénera Daniela ČÁLIKA 
v Rakovníku naši 13-roční reprezentanti. Na Wislon Cupe, turnaji 
TE2, zbierali viac skúsenosti ako body, uviedol v  úvode svojho 
hodnotenia tréner Čálik.

Zatiaľ nik nevyniká
V Rakovníku zbierali trinásťroční Slováci skúsenosti

Slovenská výprava mladých 
tenistov na Wilson Cupe 
v Rakovníku

2727  



 Kompletný návrh a realizácia športovísk
 Bezpe né športové povrchy s najvyšším štandartom
 Výber typu a farby povrchu pre všetky druhy športov
 Certifikované športové povrchy ITF, IAAF, FIFA, UEFA, FIH
 Umelé trávniky pre futbal, miniihriská, viacú elové ihriská, tenis, golf, minigolf
 Povrchy pre bedminton, basketbal, hadzanú, volejbal, nohejbal
 Tartanové povrchy pre atletické disciplíny, ale aj iné loptové hry
 Umelý ad na hokej
 Squashové kurty a detské ihriská
 Kompletný sortiment príslušenstva pre vonkajšie aj vnútorné športy
 Údržba, istenie a servis športovísk

futbal viacú elové ihriskátenis atletika detské ihriská

M.Cup s.r.o., Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava, Slovensko, tel./fax: +421 2 624 12 578 , mobil: +421 915 785 016, email: mcup@mcup.sk, www.mcup.sk

golf

Skórujteu na nasich povrchoch
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Na prvom na dvorcoch areálu 
Enka Spor štartovali naši na základe 
ich rebríčkového postavenia v kvali-
fi kácii – aj z dôvodov, že turnaj bol 
pre 32 hráčov. Blaškovi sa podarilo 
úspešne zvládnuť kvalifi káciu a po-
stúpiť do hlavnej súťaže po pomerne 
hladkých víťazstvách nad Basarom 
a  Azkarom z  Turecka, vo finále 
kvalifi kácie si poradil s Ukrajincom 
Kovalom 6:2, 6:2. V  hlavnej súťaži 
bol jeho súperom 5. nasadený Na-
šartyrkin z Ruska, ktorému podľahol 
1:6, 4:6. Škoda, že v  druhom sete 
nevyužil nádejné vedenie 3:1...    

Kvalifikantka 
Juráková v semifinále

Nagy mal v  prvom kole kvalifi -
kácie náročného súpera – Kargina 
z Turecka, nad ktorým vyhral po 
tuhom trojhodinovom boji 6:2, 4:6, 
7:6. Po krátkej prestávke nastúpil 
proti domácemu Zincirlimu. Zápas 
dali usporiadatelia do haly, kde bolo 
prílišné teplo. Na našom hráčovi sa 
prejavila únava z náročného prvého 
kola a hoci bojoval, na súpera to ne-
stačilo a podľahol mu 4:6, 4:6.

Najlepšie sa na tomto turnaji 
darilo Jurákovej. Vyhrala kvalifi-
káciu, keď postupne zdolala hráčky 
Emanovú z Turecka, Šakoulinovú 
a Šaripovú z Ruska a dostala sa do 
hlavnej súťaže. V  nej v  1. kole vy-
hrala nad 8. nasadenou Topselovou 
z Turecka 6:3, 7:5, v ďalších zápasoch 
zdolala Rusku Bezsmertnuju a Ho-
lanďanku Hartonovú. Podľahla až 
v  semifi nále Švédke Kallbergovej. 
Za výkony si zaslúži pochvalu, veď 
odohrala 6 víťazných stretnutí. Do 
štvorhier sa naši hráči na základe ich 
rebríčkového postavenia nedostali 
(hralo iba 16 párov).

Aj Blaško medzi 
posledných štyroch

Druhý turnaj sa hral v  peknom 
prostredí areálu Ted Klub Istanbul. 
Hneď pri vstupe nás upútala čestná 
listina víťazov challengerového tur-
naja mužov, medzi ktorými fi guruje 
ako víťaz z roku 1987, náš Branislav 
Stankovič. 

Na tomto turnaji štartovala v kva-
lifi kácii iba Juráková, ktorá ju suve-
rénne vyhrala po dvoch hladkých 
víťazstvách nad domácimi hráčkami 
Gulmanovou 6:0, 6:1 a  Emanovou 
6:1, 6:0. V hlavnej súťaži v 1. kole po 
tuhom boji prehrala so 4. nasadenou 
Venugobalovou z Indie  6:3, 2:6, 4:6. 
Chlapci boli akceptovaní do hlavnej 
súťaže – štartovalo 64 hráčov. Nagy 
mal v prvom kole nepriaznivé vylo-
sovanie, keď narazil na Kalužného 
z Ukrajiny, hrajúceho vo veľmi dob-
rej forme (na prvom turnaji bol vo 
fi nále) a ktorému podľahol 3:6, 2:6. 

Blaško preukázal dobrú výkon-
nosť a  po výhrach nad Mekenom 
(India) a  Kosonenom (Fínsko) 
postúpil do osemfinále, kde si až 
príliš ľahko poradil s 12. nasadeným 
Korovinom z  Ruska 6:1, 6:1! Vo 
štvrťfi nálovom zápase na centrál-
nom dvorci vyhral po veľmi dobrom 
výkone nad Javakšvilim z Gruzínska 
7:5, 6:3. V semifi nále podľahol 1. na-
sadenému domácemu Ilkelovi (136. 

ITF) 6:7, 0:6. Prvý set mal vyrovnaný 
priebeh, rozhodovalo sa v tajbrejku, 
ktorý nakoniec náš hráč prehral 7:9. 
Druhý set už bol jasnou záležitosťou  
domáceho favorita.

Vo štvorhrách 
sa našim darilo

Veľké úspechy dosiahli naši vo 
štvorhrách. Nagy s Blaškom vyhrali 
suverénne celý turnaj bez straty setu! 
Vo fi nále vyhrali nad Gruzíncami 
Davitadze, Javakšvili 6:2, 6:1. Pekný 
úspech vo štvorhre dosiahla aj Ju-
ráková, ktorá hrala štvorhru spolu 
s  Ruskou Bekkerovou. Po štyroch 
víťazstvách sa prebojovali až do fi ná-
le, v ktorom podľahli favorizovaným 
Ruskám Kovalová, Tkačuková.

Pri celkovom hodnotení treba 
oceniť výkony a  výsledky Juráko-
vej  na prvom a Blaška na druhom 
turnaji vo dvojhrách, keď sa zhodne 
prebojovali až do semifinále. Pár 
Nagy, Blaško preukázal vo štvorhre 
veľmi dobrú výkonnosť, Nagy veľký 

zmysel pre štvorhru, vynikal v hre na 
sieti. Juráková tiež vo štvorhre veľmi 
bojovala a dotiahla to po náročných 
zápasoch (trikrát vyhrali v supertaj-
brejku) až do fi nále.

Som presvedčený, že náš juniorský 
výber svojimi výkonmi potvrdil, že 
má budúcnosť pred sebou (ročníky 
1996). Talent na to hráči rozhodne 
majú. Bude záležať od nich, ako 
budú na sebe pracovať a  ako ho 
využijú. Po týchto dvoch turnajoch 
zaznamenajú aj postup v rebríčkoch 
ITF, čo im môže umožniť jedno-
duchšie sa dostať na turnaje.

Ladislav MACKO, 
tréner slovenského výberu

Je na hráčoch, 
aby využili svoj talent

O výjazde slovenských juniorov na turnajoch v tureckom Istanbule

Naši mladí juniorskí repre-
zentanti Martin Blaško, Oliver 
Nagy a  Sarah Mária Juráková 
štartovali 6. – 19.mája na tur-
najoch ITF IV. kategórie v  tu-
reckom Istanbule. Oba turnaje 
sa hrali na dvorcoch s  tvrdým 
povrchom.

Martin BLAŠKO a Oliver NAGY

Sarah Mária JURÁKOVÁ
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Okrem Slovákov štartovali aj hráči z Čiech, Poľska, Ma-
ďarska a  Ukrajiny. Účastníci museli mať medzinárodné 
identifi kačné číslo IPIN, čo sa odrazilo na nižšej účasti, keďže 
ho ešte niektorí domáci hráči nemali. 

V  najmladšej kategórii 35-ročných vyhral domáci hráč 
Marek Novák. Vo fi nále porazil v dramatickom zápase 63. 
hráča rebríčka ITF Poliaka K. Fojcika. V 40-ke vyhral Košičan 
J. Koman. V  najpočetnejšej kategórii 45+ bolo maďarské 
fi nále, v  ktorom sa v  tesnom závere presadil Koszo proti 
Dobosimu. Najstaršiu kategóriu 65+ vyhral Brna z Košíc. 

V ženskej súťaži sa pre nízku účasť dalo dokopy päť hráčok, 
ktoré hrali systémom každá s každou. Prvé miesto obsadila 
Vechterová z  Liptovského Mikuláša. Druhý deň turnaja 
pripravil organizátor Juraj Sninský, majiteľ hotela Dixon, po-
hostenie pre účastníkov turnaja. Domáci organizátori dúfajú, 
že o rok sa turnaj zopakuje a zúčastnia sa na ňom hráči vo 
väčšom počte. A bude mať aj vyššiu kategóriu.

DIXON Senior 
Cup 2012

V Banskej Bystrici 50 účastníkov

V dňoch 5. -9. 5. 2012 sa na kurtoch klubu TC 
Dixon Tenisia Banská Bystrica premiérovo uskutočnil 
medzinárodný turnaj seniorov kategórie ITF 5. Na 
turnaji sa zúčastnilo približne 50 hráčov a hráčok. 
Napísal nám o ňom Marek Novák, riaditeľ turnaja.

DIXON Senior Cup 2012 vo výsledkoch
D v o j h r a  m u ž o v

35+ Marek Novák – Klaudiusz Fojcik (Poľ.) 3/6, 6/3, 6/2

40+ Juraj Koman – Marian Vrško 6/3, 6/3

45+ István Koszo (Maď.) – Csaba Dobosi (Maď.) 2/6, 6/2, 7/5

50+ Ján Župa – Valentin Gritsaka (Ukr.) 6/2, 6/7, 6/2

55+ Ľubomír Poruban – Ján Cerovský 6/4, 6/3

60+ Žufka - Kobylka 6/2, 6/2

65+ 1. miesto Jozef Brna

Š t v o r h r a  m u ž o v  -  v í ť a z i
35+ István Koszo (Poľ.), Branislav Vojcek

45+ Peter Jančiar, Ján Župa

55+ Ján Cerovský, Ján Kmeť

D v o j h r a  ž i e n
35+ 1. Alena Vechterová, 2. Iveta Tobišková, 3. ľubomíra Danková

Úspešní muži na DIXON Senior Cupe 2012: zľava - FOJCIK, 
NOVÁK, NOWOSAD

Úspešné ženy na DIXON Senior Cupe 2012, druhá sprava 
víťazná VECHTEROVÁ
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Organizátori už časujú formu

Uzávierka prihlášok družstiev 
do 8. ročníka Detského Davis Cupu 
a Fed Cupu s Nadáciou SPP bola 
15. mája 2012. Slovenský tenisový 
zväz akceptoval aj prihlášky one-
skorencov, takže presný konečný 
počet ešte nie je známy. Ale už dnes 
vieme, že sa črtá v tejto obľúbenej 
tímovej súťaži detí do 10 rokov 
účastnícky rekord!

„Máme 180 družstiev a verím, že 

ešte ďalšie pribudnú,“ hlásil deň po 
uzávierke Rudolf Horváth, koordi-
nátor súťaže. Podľa jeho odhadu re-
kord určite padne a to je potešiteľné. 
„Zvýšený záujem pripisujeme zvýše-
niu vekovej hranice z 9 na 10 rokov i 
faktu, že 10-ročné deti nemôžu hrať 
súťaže mladších žiakov. Hľadajú 
teda iné možnosti a  Detský DC 
a  FC je skvelá príležitosť,“ pozna-
menáva Horváth. Najviac družstiev 

sa prihlásilo zo Stredoslovenského 
regiónu až 79.

V čase uzávierky nášho mesačníka 
ešte neboli známe všetky dejiská 
oblastných kôl, ktoré budú 16. – 18. 
júna. Konkrétnych usporiadateľov, 
technické informácie a  rozdelenie 
do skupín nájdu účastníci na in-
ternetovej stránke STZ do konca 
mája. Súčasne upozorňujeme, že do 
súťaže o Detský DC a FC do 8 rokov 

sa už môžu družstvá tiež prihlásiť. 
Viac informácií nájdu záujemco-

via na stránke www.stz.sk.

Črtá sa účastnícky rekord!

K  osvedčeným organizátorom 
súťaží detí patrí trnavský mládež-
nícky tréner Daniel Čálik. Pod jeho 
organizátorskou taktovkou pripravuje 
OZ Trnava v spolupráci s TC Empire 
oblastné kolo Západoslovenského 
regiónu. 

„Predpokladám, že budeme hrať 
na 10 dvorcoch, lebo rátam s veľkým 
počtom družstiev. Každoročne má náš 
región dobrú účasť a  ak nezasiahne 
počasie, súťaž plynule zvládneme,“ 
hovorí Daniel Čálik.

Neobáva sa, že sa na dvorcoch 
budú zbytočne motať aj rodičia, lebo 
pri nástupe dostanú všetci jasné po-
kyny a všetci ich rešpektujú. „Každé 
družstvo má svojho kapitána, fungujú 
nám pomocní rozhodcovia, nemá-
vame stratové časy,“ dodáva Čálik. 
Do Trnavy, podľa jeho slov, chodia 
deti radi, lebo turnaj má dobrý spád, 
nemusia na svoje zápasy vyčkávať. 
Organizátori pripravia občerstvenie, 
obed a príjemné prostredie vo svojom 
areáli aj na dvorcoch Empire. 

Daniel ČÁLIK (vľavo v žltom) dáva pred štartom pokyny. Z vlaňajšie Detského DC a FC v Trnave.

Termíny Detského DC a FC 2012
 do 10 rokov

Klubové kolá: máj – jún 2012

Oblastné kolá: 16. – 18. 6. 2012 

Regionálne fi nále: 1. – 3. 9. 2012 

Celoslovenské fi nále: 5. – 7. 10. 2012 

Dejiská oblastných kôl

BRATISLAVA:  Právnik TŠ Trčka & Kurek 

 (areály Dudova, Nobelovo námestie)

ZÁPAD:  OZ Slávia Trnava 

 (areály OZ a TC EMPIRE), TK Kúpele Piešťany

STRED:  záujem prejavili Kysucké Nové Mesto a Prievidza

VÝCHOD:  záujem prejavil 1. TC Humenné



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
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Novak Djokovič, Refael Nadal 
i ďalší tenisti, ktorí sa sťažovali 
na modrú antuku madridského 
turnaja, sú podľa bývalej ženskej 
svetovej jednotky Sereny William-
sovej iba „plačkovia“. 

Mladšia zo sestier Williamso-
vých na tlačovke pri otázke na 
kritiku údajne príliš šmykľavého 
povrchu kurtu tvrdila, že ženy 
sú odolnejšie ako ich mužskí 
kolegovia. „Ženy sú oveľa odol-
nejšie ako muži. Veď práve preto 
máme my deti, muži by to nikdy 
nezvládli,“ vyhlásila Williamsová, 
ktorá v Madride vo finále zdolala 
najvyššie nasadenú Bielorusku 

Victoriu Azarenkovú 6:1, 6:3.
„My dámy, my sa nesťažujeme, 

ale odvádzame všetko, čo je v 
našich silách. Vo WTA sa na naše 
výkony môžu spoľahnúť a určite sa 
nechystáme nariekať,“ dodala. Djo-
kovič i Nadal pohrozili bojkotom 
budúcoročného vydania Masters 
v španielskej metropole v prípade, 
ak sa na dvorce nevráti tradičná 
červená antuka. Svetová jednotka 
vypadla vo štvrťfi nále, keď zostala 
na rakete srbského krajana Tipsare-
viča, Nadal dokonca v osemfi nále, 
čo je v jeho prípade najskoršia fáza 
niektorého z turnajov na antuke od 
roku 2004. Prehral s  Verdascom, 

s ktorým mal dovtedy bilanciu 14:0!
Zmena farby madridskej antuky 

bola hlavnou témou turnaja. Ako 
Carlos Moya, asistent riaditeľa 
turnaja povedal, modrou farbou sa 
dosiahlo zlepšenie kontrastu medzi 
podkladom a loptičkou pre televíz-
nych divákov. Na druhej strane však 
bola antuka klzká a veľa hráčov sa 
ponosovalo. Líder rebríčka Djoko-
vič sa hneval, že sa nik nepýtal na 
názor hráčov a rozhodli bez nich. 
Moya uznal, že hráčov počúvať 
musia. Djokovič sa nechal počuť, 
že si nabudúce obuje kopačky ale-
bo pozve na konzultáciu Chucka 
Norrisa. Nadal sa dokonca pohrával 

s nápadom obuť si protišmykové 
tenisky určené na trávu. Roger 
Federer bol zdržanlivejší a napokon 
sa ukázalo, že mu modrá antuka ne-
prekážala: turnaj vyhral, získal svoj 
20. titul na turnajoch Masters, čím 
vyrovnal rekord Rafaela Nadala. A v 
rebríčku sa posunul na 2. priečku 
pred Španiela.

Majiteľa madridského turnaja 
Rumuna Iona Tiriaca sťažnosti 
hráčov nevyviedli z miery. Už teraz 
uvažuje o fosforeskujúcich loptách, 
aby bol farebný kontrast ešte zre-
teľnejší. Uznal, že povrch bol klzký 
a sľúbil, že sa bude hľadať riešenie, 
aby sa šmykľavosti zamedzilo.

Nemecká tenistka Andrea Petkovicová sa podrobila 
úspešnej operácii pravého členka. Svetová dvanástka 
sa zranila počas zápasu proti svetovej jednotke Bie-
loruske Victorii Azarenkovej na antukovom turnaji 
WTA v Stuttgarte. Rodáčka z Bosny a Hercegoviny 
bude nútene pauzovať tri mesiace a vynechá dva 

grandslamové turnaje - Roland Garros i Wimbledon. 
Otázny je aj jej štart na OH 2012 v Londýne. „Ope-
rácia roztrhnutých väzov v členku dopadla úspešne, 
prepustili ma do domáceho liečenia. Stále dúfam, že 
stihnem olympiádu v Londýne, všetko bude závisieť 
od priebehu rekonvalescencie,“ povedala Petkovicová.

Groth prekonal Karloviča
Austrálsky tenista Samuel Groth (340. ATP) vytvoril na challengerovom 

turnaji v juhokórejskom Busane nový rekord v rýchlosti podania. Loptička 
letela na polovicu bieloruského súpera Vladimira Ignatika rýchlosťou 263 
km/h. Do tejto chvíle sa maximom 251 km/h pýšil Ivo Karlovič. Exmanžel 
bývalej slovenskej reprezentantky Jarmily Gajdošovej pokoril v Pusane 
Chorvátov rekord hneď niekoľkokrát, keď sa mu podarilo dosiahnuť 
rýchlosť 253,5 km/h a 255,7 km/h.

Blake 
sa žení

James Blake (32) má 
už aj iné starosti ako 
tenis – na jeseň sa bude 
ženiť. Pravda, tenis 
stále hrá, ale už zďa-
leka nie na úrovni ako 
v  najlepších časoch. 
Bývalý štvrtý hráč sve-
ta je na konci prvej 
stovky. Američan si 9. 
novembra v San Diegu 
vezme za manželku 
Emily Sniderovú, kto-
rá s  ním v  júni čaká 
dieťa.

Modrá antuka Serene sadla
Madridský turnaj pod paľbou kritiky Djokoviča a Nadala, Federer bol spokojný a vyhral 

Roger FEDERER si po finálovej výhre v  Madride preberá čierny oblek od 
amerického herca Willa SMITHA z jeho posledného filmu Muži v čiernom 3 

Serena WILLIAMSOVÁ žiari na modrej madridskej antuke. Na okruhu WTA 
sa radovala z celkovo 41. turnajového úspechu v kariére.

Smoliarka Petkovicová je po operácii

3333  



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

Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION
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So záštitou 
primátora

V  doterajšej histórii úspešného 
podujatia organizovaného Sloven-
ským zväzom telesne postihnutých 
športovcov (ZTPŠ) v  spolupráci 
so Slovenským tenisovým zväzom 
sa  premiérovo predstavia  tenisti 
a  tenistky z  absolútnej svetovej 
špičky v Trnave. Doposiaľ sa turnaj 
hral iba v Bratislave. Keďže Slávia 
Agrogrofert STU, tradičné miesto 
konania turnaja, nemohla pre ko-

líziu  s iným podujatím garantovať 
úspešný priebeh Slovakia Open, 
SZTPŠ sa obrátil na vedenie TC 
Empire Trnava. Vďaka ústretovosti 
klubu sa neprerušila kontinuita 
a tradícia podujatia. Pomocnú ruku 
organizátorom podal aj primátor 
Trnavy Ing. Vladimír Butko, ktorý 
prevzal záštitu nad turnajom.

Mená ako M. Legner z Rakúska, 
F. Cattaneo z  Francúzska, Švéd 
P. Wikstrom u  mužov a  Britka 
L. Shukerová u žien sú toho jasným 
dôkazom. Všetci už v minulosti na 
tomto podujatí triumfovali a  radi 
sa k nám vracajú. Organizátori ešte 
pred uzávierkou termínu prihlášok 
evidujú skoro 40 tenistov a  te-
nistiek z 13 krajín. Z našich hráčov 
by sa mali prestaviť D. Chabreček, 
T. Masaryk a R. Soviš.

Turnaj sa hrá v  termíne, kedy 
už bude jasné, kto sa priamo kva-
lifikoval na letné paralympijské 
hry v  Londýne 2012. Uzávierka 

rankovej listiny bola 21. mája 2012. 
Najlepších 48 hráčov (maximálne 4 
z jednej krajiny) sa priamo kvalifi -
kuje na paralympijský turnaj. Z na-
šich by podľa postavenia v rebríčku 
ITF mal mať zabezpečenú priamu 
účasť  Chabreček – v súčasnosti 52. 
hráč svetového rebríčka. V prípade 
potvrdenia účasti Medzinárodným 
paralympijským výborom a  Me-
dzinárodnou tenisovou federáciou 
bude Slovensko žiadať voľnú kartu 
pre Masaryka, aby sme mohli re-
prezentovať tenis na vozíku aj vo 
štvorhre. Pred paralympiádou táto 
dvojica bude hrať koncom mája 
2012 na Svetovom pohári v Soule 
s cieľom udržať II. svetovú skupinu.

O nasadenie 
na paralympiáde

Napriek uvedenému si všetci te-
nisti chcú vylepšiť svoje postavenia 
vzhľadom na nasadenie v  hlavnej 
súťaži počas paralympiády. Záro-

veň sa znovu oživila realizácia myš-
lienky z minulosti, keď náš turnaj 
nadväzoval na antukové turnaje 
v Poľsku a ČR, čím spolu vytvoril 
sériu turnajov v strednej Európe.

Pozvanie 
pre divákov

Verím že v  peknom areáli TC 
Empire Trnava nájdu všetci účast-
níci všetko to, čo od dobrého 
turnaja očakávajú a Slovakia Open 
bude naďalej vyhľadávaným tur-
najom. Zároveň by som rád pozval 
všetkých priaznivcov tenisu na 
podujatie, aby sa na mieste pre-
svedčili, čoho sú tenisti na vozíku 
schopní.

Viac informácií o turnaji Slova-
kia Open 2012 v tenise na vozíku 
poskytuje ofi ciálna webová stránka 
turnaja: http://www.so-wheel-
chairtennis.com/

František PISARČÍK,
riaditeľ turnaja

Trnava privíta vozičkárov
Slovakia Open v tenise na vozíku po prvý raz mimo Bratislavy

V dňoch 20. - 24. júna 2012 
sa v areáli TC Empire Trnava 
uskutoční už 19. ročník teniso-
vého turnaja tenistov na vozíku 
Slovakia Open 2012. Turnaj je 
zaradený do medzinárodného 
kalendára ITF NEC Wheel-
chair Tennis Tour 2012  ITF- 
2 kategórie s celkovou dotáciou 
16 500 USD.

O  pobyte Tenisového klubu TC TALENT 22. -  29. 
apríla 2012 v  Turecku nám napísala trénerka Marcela 
Labašová. Na tenisovo – kondičnom sústredení na turec-
kom pobreží, približne 80 km od Antalye, sa zúčastnili 
tri vekové  kategórie chlapcov (mladší žiaci, starší žiaci 
a  dorastenci). Mali možnosť tvrdo pracovať na svojej 
technike, taktike a kondícii v prekrásnom prímorskom 
prostredí, v nádhernom areáli letoviska a za ideálneho 
počasia. Pre absolútnu väčšinu chlapcov to bol prvý ta-
kýto dlhý pobyt ďaleko od domova, ale zvládli to naozaj 
bravúrne. Nádherný areál ponúkal 14 tenisových antu-
kových dvorcov a ďalšie športoviská, kde chlapci spolu 
s trénermi mali možnosť si odmerať svoje sily napríklad 
vo futbale. Chlapci odviedli naozaj kus tvrdej práce na 
svojom tenisovom rozvoji, našťastie bez chorôb a zranení. 
Veríme, že pred otvorením súťažného obdobia budeme 
mať aj na budúci rok možnosť absolvovať podobné 
sústredenie s väčším počtom talentovaných tenistov 
a tenistiek TC TALENT.

Chlapci TK TALENT sa pripravovali v Turecku

Dávid CHABREČEK a Tomáš MASARYK by mali reprezentovať Slovensko aj 
na paralympiáde v Londýne
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