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Pravda, čiastočná spokojnosť za-
vládla v našom tábore aj po premiére 
Martina Kližana. A bez výčitiek sve-
domia mohol odísť z Paríža aj Lukáš 
Lacko. Z pohľadu deblistov to však 
na antuke Roland Garros nebola 
veľká sláva. Nik z nich sa nedostal 
ďalej ako do druhého kola.

Ani v  kvalifikácii jej tradiční 

účastníci – Pavol Červenák a Kamil 
Čapkovič - neprekročili svoj tieň. 
Prvý parížsky test Jany Čepelovej 
nedopadol dobre, ale získané skú-
senosti a  lepšie načasovanú formu 
zužitkovala o pár týždňov neskôr vo 
wimbledonskej kvalifikácii. 

Ďalší smutný grandslamový prí-
beh napísala v  Paríži Magdaléna 

Rybáriková. Ocitla sa  v  podobnej 
situácii ako vlani vo Wimbledo-
ne. Zápas prvého kola nedohrala. 
Z trávy odchádzala pred rokom 
s barlami, z antuky s bolesťou 
chrbta a neistotou, čo bude 
nasledovať. Priznala, že 
štart v Paríži uponáhľala, 
že problémy s platničkou 
mala ešte riešiť doma. 

„Planička tlačí na nerv 
a  spôsobuje mi bolesť,“ vy-
svetľovala prečo musela zápas 
proti Gajdošovej skrečovať. Zdravot-
né problémy ju zaskočili v čase, keď 
už konečne našla riešenie trénerskej 
otázky. Ako je známe, po rozchode 

s  Martinom Hromcom zaskakoval 
ako tréner Branislav Sekáč. V Paríži 
ju už sprevádzal Eduardo Nicolás, 

bývalý tréner Hantuchovej. 
Španiel pôsobí v  barce-

lonskej akadémii Ca-
sal – Sánchez, kde sa 
plánuje Rybáriková 
sporadicky aj pripra-
vovať. Na rozdiel od 

minulosti, počet slo-
venských tenistov – mu-

žov na grandslame prevýšil 
ženy. Chýbala Daniela Hantuchová. 
Vyradilo ju zranenie členka, s kto-
rým dohrávala aprílové fedcupové 
stretnutie v Marbelle.   

K  spokojnosti na grandslamovom turnaji stačí jeden výrazný 
výsledok. Ak sú dva – ako to bolo tohto roku na Roland Garros – je 
spokojnosť dvojnásobná. Tohtoročný turnaj v areáli v Boulonskom 
lesíku bol pre slovenský tenis povzbudivý predovšetkým vďaka 
štvrťfinále Dominiky Cibulkovej a  finále juniorky Karolíny 
Schmiedlovej. 

Dva výrazné výsledky
znamenajú spokojnosť

Na Roland Garros Slováci tohto roku bez Daniely Hantuchovej 

Beck má  
v Paríži 0:5

Tri dni pred kvalifikáciou priletel Karol Beck 
do Paríža. V utorok začínala kvalifikácia, v nej 
pôvodne vyžrebovali aj Slováka, ale v pondelok 
večer sa dozvedel, že sa predsa len dostal do 
hlavného pavúka. Na druhý deň odletel domov 
trénovať a do Paríža sa vrátil o tri dni.

Svoj zápas 1. kola s Poliakom Kubotom ro-
zohral v úvodný deň, ale pre tmu musel pokra-
čovať aj na druhý. Nezmenil však nepriaznivú 
parížsku zápasovú štatistiku – po tomto roku 
je to 0:5. 

„Na antuke nerád hrám odvtedy, čo som 
vstúpil do mužského tenisu. Juniorský bol úplne 
iný, to bola prechádzka... Na tomto povrchu 
mám problémy s pohybom,“ vysvetľoval v Pa-
ríži. „Škoda, že sme nedohrali v prvý deň. Keď 
som v treťom sete vyrovnal na 4:4, bol Kubot 
nervóznejší, ja som sa uvoľnil. V dohrávke som 
bol zasa nervózny ja. Mal som šance za stavu 
5:5, bol som však opatrný, bolo treba zarisko-
vať,“ dodal 30-ročný Beck, ktorý v parížskych 
dvojhrách nezískal ani set. Problém s  vysu-
nutou platničkou na jar prinútil slovenského 
tenistu zájsť na cvičenia do Španielska. „Bol 
som tam 20 dní, šesť hodín denne som cvičil, 
posilňoval, plával, absolvoval som elektrolieč-
bu. V  cvičení pokračujem, šesť dní v  týždni 
posilňujem svaly chrbta a brucha, robím mo-
bilizačné cvičenia.“ K stratégii na druhú časť 
sezóny Beck poznamenáva: „Predovšetkým 
by som chcel vydržať zdravý. Vek nezastavím, 
telo inak reaguje. Musím sa oň svedomitejšie 
starať. Keď som bol mladší, nevenoval som sa 
mu toľko,“ dodal. 

Lacko našiel 
koncept 

Tohtoročná antuková sezóna sa pre sloven-
skú jednotku Lukáša Lacka skončila prehrou 
v 1. kole Roland Garros so Španielom Davidom 
Ferrerom. Zápasová bilancia sezóny 0:5 je pre 
zverenca Mateja Liptáka krutá – na každom 
antukovom turnaji vypadol v prvom kole. Ale 
v  Paríži predsa len svitla nádej, že na tento 
povrch nezanevrie.

„Od začiatku antukovej sezóny som hľadal 
systém hry na tomto povrchu. V  zápase s Fer-
rerom som sa necítil najhoršie,“ konštatoval. 
„Na antuke som nemal overený spôsob hry, 
ktorá by mohla fungovať. Z  toho vyplýval aj 
môj negatívny postoj k  tomuto povrchu. Až 
teraz som našiel pocit, ktorý mi aj na antuke 
dodáva viac sebavedomia.“

Podľa trénera Liptáka je to blok v  hlave, 
ktorý Lacka utvrdzuje v  tom, že na antuke 
nie je pre neho ideálne hrať. „Napriek tomu si 
myslím, že má zbrane, ktoré môže uplatniť aj 
na nej. Verím, že to pochopil na tohtoročnom 
Roland Garros. S Ferrerom, jedným z najlep-
ších hráčov na antuke, odohral v dvoch setoch 
vyrovnanú partiu,“ hodnotil Lipták.

„Keď prídem na hard, viem, ako mám hrať 
a funguje to. Viem, že môžem vyhrávať zápasy. 
A toto mi na antuke chýba. Keby som mal ne-
jaký prenikavý výsledok na antuke, pamätal by 
som si hru, ktorá ma k nemu dostala. Ale taký 
výsledok som nemal, a z toho vznikol negatívny 
postoj. To sa trochu zmenilo teraz. A dúfam, 
že dobré poznatky dokážem v  budúcnosti 
aplikovať,“ povedal Lukáš v Paríži.

Kližanov víťazný 
debut

Martin Kližan, juniorský šampión Roland 
Garros 2006, debutoval medzi dospelými s od-
stupom poltucta rokov. Premiéra bola krátka 
– po 17 minútach mu za stavu 4:0 Kanaďan 
Dancevic vzdal. 

„Aj keď súper zápas skrečoval, ráta sa! Mal 
som šťastie na žreb, uznávam, ale asi som si ho 
zaslúžil. Tvrdo na sebe pracujem, a to sa človeku 
vráti,“ konštatoval Kližan. Do Paríža prišiel po 
challengerovom víťazstve v  Bordeauxe, kde 
prechladol. Dôsledky stále cítil. Veril, že sa do 
2. kola s  Mahutom dá do poriadku. Zverenec 
Karola Kučera však bol väčší optimista ako 
jeho tréner. Francúzovi podľahol v štyroch 
setoch. „Cítil som sa zle,“ povedal po bezmála 
tri a polhodinovom súboji. „Nič som do seba 
nedostal. Vírus mi zaťažil žalúdok. Bol som 
hladný, bez energie. Na zápase som v kuse 
kašľal, bol som totálne unavený, nedokázal som 
často zareagovať, mal som spomalený reflex,“ 
vravel Kližan. Napriek tomu ešte svitla za stavu 
1:1 na sety nádej. „V treťom sete som viedol 5:4 
a podával. Šanca ma mohla nakopnúť. Nevy-
užil som ju, ani v tajbrejku som nevyužil stav 
5:4 a servis...“ konštatoval Kližan. K tomu, že 
víťaza v 3. kole čakal atraktívny súper – Roger 
Federer, poznamenal: „Možno nabudúce. Ešte 
bude príležitosť.“ Karol Kučera nebol sklamaný. 
„Martin podal heroický výkon. Nebol fyzicky 
fit. Ešte som ho nevidel takto hrať. Siahal na 
dno síl. Odhadoval som, že bude mať energiu 
na poldruha hodiny. A to je málo, keď sa hrá 
na tri víťazné sety,“ povedal Kučera. „Ukázal aj 
morálne vlastnosti.“ 
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1. kolo:  
– mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:1

Cibulková: „Solídny výkon. Hrala som veľmi 
dobre - bekhendy po čiare, forhend útočne, išla 
som za returnami. Súperka nemala odpoveď.“

2. kolo: 
– kingová (uSa) 6:0, 6:2

Cibulková: „Čakala som ťažký boj, bola som však 
pripravená na sto percent. Hrala som výborne, 
bol to skvelý výkon. Všetko mi vychádzalo, hrala 
som agresívne, súperka niektoré moje loptičky 

ani nestíhala. Takmer sa nehrali ani výmeny. 
Jednoducho som Kingovú vyprášila z kurtu.“

3. kolo: 
– martinezová Sanchezová (Šp.) 6:2, 6:1

Cibulková: „Bol to jeden z  najlepších mojich 
zápasov na Roland Garros. Fantastické! Tlačila 
som súperku a nepustila som ju k jej hre. Bola 
proti mne zúfalá... Podala som úžasný výkon.“

osemfinále:  
– azarenková (1-B-rus.) 6:2, 7:6(4)

Cibulková: „Povedala, že všetko robila v zápase 
zle? Čo už má povedať, keď so mnou prehrala! 
Nemôže povedať, že hrala super, keď prehrala 
s pätnástou hráčkou a ona je prvá na svete!“ 

Štvrťfinále:  
- Stosurová (6-austr.) 4:6, 1:6

Cibulková: „Žiadna hráčka nemá taký servis a 
lift ako Stosurová. Extrémne jej všetko padalo. 
Vyšlo jej všetko, čoho sa dotkla. Keď som ja za-
hrala niečo dobré, ona mi to hneď vrátila. Cítila 
som sa bezradne. Klobúk dolu pred jej výkonom.“

Cez jednotku do štvrťfinále!
O ceste Dominiky Cibulkovej za jej druhým najlepším parížskym výsledkom

Médiá majú k Dominike Cibul-
kovej pozitívny vzťah. Kvitujú jej 
ochotu a  najmä spontánnosť. Po 
štvrťfinále Roland Garros 2012 na 
stretnutí so slovenskými novinármi 
naservírovala naša jednotka aj zopár 
zákulisných informácií. 

Bulvár sa zaujímal o počet ulove-
ných suvenírov v podobe uterákov. 
„Nebolo ich veľa, len 15, ale všetky 
vždy porozdávam,“ pripomenula 
spomenúc si na rekordný rok 2009, 
keď bola v Paríži v semifinále a do-
mov niesla 26 uterákov.

Pobyt v meste na Seine jej tentoraz 
skrátila Stosurová, štvrťfinálová pre-
možiteľka. Silový tenis Austrálčanky 
malej Slovenke nesedí. „Keď ma už 
zdolala, želám jej, aby celý turnaj 
vyhrala,“ vravela Dominika. Pravda, 
prianie jej nevyšlo. Zato s odstupom 

cítila potrebu vysvetliť svoje slová 
na pozápasovej tlačovke, aby jej 
interpretáciu o štýle hry Stosurovej 
nechápali médiá – ani Austrálčanka 
- inak ako to myslela. „Neoznačila 
som ju za muža. Vravela som len, že 
hrá mužský tenis.“ 

To, že sa Šarapovová stala sveto-
vou jednotkou, považuje Cibulková 
za zaslúžené. A má na tom nemalý 
podiel, lebo v  osemfinále vyradila 
doterajšiu líderku Victoriu Azaren-
kovú, za čo ju viaceré tenistky v šatni 
oslavovali. „Vyobjímali ma, Číňanka 
Na Li takmer vybozkávala,“ pre-
zradila. Azarenková nepatrí medzi 
obľúbenkyne hráčok, ani Dominiky. 
„Je dosť arogantná a priveľmi seba-
vedomá,“ poznamenala Cibulková. 
Najcennejší skalp v  tejto sezóne 
získala na svojom obľúbenom dvorci 

Suzanne Lenglenovej, kde 23-ročná 
Bratislavčanka neprehrala žiadny 
zápas. Tentoraz ani s Azarenkovou.

„Spočiatku tam bola určitá nervo-
zita, ale pre mňa je najdôležitejšie, že 
som druhý set dokázala vyhrať, a že 
som sa v tajbrejku vrátila k svojmu 
tenisu. Bol to úžasný pocit. Koneč-
ne som to proti Bieloruske zvládla 
a  zdolala ju. To je pre môj tenis a 
moju kariéru veľmi dôležité. Mám 
z toho obrovskú radosť,“ chrlila Ci-
bulková, ktorá mala s Azarenkovou 
pred parížskym osemfinále bilanciu 
1:7. A prenasledovala ju spomienka 
na marcový súboj v Miami, v ktorom 
vysoko viedla a predsa prehrala.

„V  Miami som bola negatívna, 
až depresívna. Zmena trénera mi 
pomohla. Željko Krajan mi dal z te-
nisu veľa, ukázal moje zbrane. Ale 

priveľmi na mňa tlačil. Teraz som si 
povedala, že sa nič  nedeje, musím 
do toho ísť. Zaslúžila som si vyhrať,“ 
komentovala cenné víťazstvo. „Nik 
nie je perfektný, každý robí chyby, aj 
ja som len človek. Hrám teraz uvoľ-
nene, v pohode. Tenis je o hlave. Ja ho 
viem hrať, a keď je hlava v pohode, 
tak to ide,“ dodala. Po nečakanom 
marcovom rozchode s chorvátskym 
trénerom sa dohodla na dočasnej 
spolupráci s Petrom Miklušičákom, 
donedávna sparingpartnerom. Zme-
nu si pochvaľovala. „Na začiatku 
sezóny som nemala dobré výsledky. 
Veľa zápasov som prehrala. Na dvorci 
som si po osemfinále uvedomila: do-
kázala som to! Som to ja, kto zvíťazil 
nad svetovou jednotkou!“ 

Autorka dvojstrany  
Zuzana WISTEROVÁ, Paríž

Cibulková na Roland Garros 2012

CIBULKOVEJ radosť po víťazstve nad Azarenkovou a parížska rozlúčka po prehre so STOSUROVOU

rolanD GarroS 2012
vÝSleDkY SlovÁkov 

muŽi, dvojhra - kvalifikácia
1. kolo: ČervenÁk – Žemlja (20-Slo.) 6:4, 
6:4,  Olaso (Šp.) – ČaPkoviČ 6:4, 5:7, 6:2, 2. 
kolo: Jouan (Fr.) – ČervenÁk 6:3, 3:6, 8:6.
Hlavná súťaž
1. kolo: Kubot (Poľ.) – k. BeCk 75, 62, 75, 
kliŽan – Dancevic (Kan.) 4:0 – skr. Dancevic,  
Ferrer (6-Šp.) – laCko 6:3, 6:4, 6:1, 2. kolo: 
Mahut (Fr.) – kliŽan 4:6, 6:4, 7:6(5), 6:3.

Š t v o r h r a
1. kolo: Chela, Schwank (Arg.) – laCko, Lo-
renzi (SR/Tal.) 6:3, 7:6(5), Čermák, PolÁŠek 
(9-ČR/SR) – Falla, Giraldo (Kol.) 7:6(1), 7:5, 
Knowles, Malisse (Bah./Belg.) – mertiŇÁk, 
Sa (SR/Bra.) 6:3, 6:6 – skr. Mertiňák, Sa, 2. 
kolo: Dodig, Melo (Chorv./Bra.)  - Čermák, 
PolÁŠek 5:7, 6:3, 7:6(4).
ŽenY, dvojhra - kvalifikácia
1. kolo: E. Sema (20-Jap.) – ČePelovÁ 
6:2, 6:4.

Hlavná súťaž
1. kolo: Gajdošová (Austr.) – rYBÁrikovÁ 
6:3, 4:1 – skr. Rybáriková, CiBulkovÁ (15) 
– Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:1, 2. kolo: Ci-
BulkovÁ – Kingová (USA) 6:0, 6:2, 3. kolo: 
CiBulkovÁ – Martinezová Sanchezová (Šp.) 
6:2, 6:1, 4. kolo: CiBulkovÁ – Azarenková 
(1-B-rus.) 6:2, 7:6(4), štvrťfinále: Stosurová 
(6-Austr.) – CiBulkovÁ 6:4, 6:1.

Š t v o r h r a
1. kolo: CiBulkovÁ ,  Saisai Čeng (SR/

Čína) – Feuersteinová, Larriereová (Fr.) 6:3, 
4:6, 6:2, HuSÁrovÁ, McHaleová (SR/USA) – 
Pavľučenkovová, Šafářová (Rus./ČR) 6:4, 6:4, 
2. kolo: Makarovová, Vesninová (6-Rus.) – Ci-
BulkovÁ, Saisai Čeng 6:4, 6:2, Llagosterová 
Vivesová, Martinezová Sanchezová (12-Šp.) 
– HuSÁrovÁ, McHaleová 7:5, 6:7(3), 7:5.

m i e š a n á  š t v o r h r a
1. kolo: Foretzová Gaconová, Roger-Vasse-
lin (Fr.) – Kudrjavcevová, PolÁŠek (Rus./
SR) 6:3, 6:4.
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V hlavnej súťaži juniorskej kategó-
rie mali vďaka rebríčkovému posta-
veniu zabezpečené miesto Karolína 
Schmiedlová a  Petra Uberalová. V 
kvalifikácii si chceli vybojovať účasť 
Patrik Fabián, Jakub Oravec a Natá-
lia Vajdová.

Fabian sa kvalifikoval, 
oravec mal šťastie i smolu

Najúspešnejšie si v  kvalifikácii 
počínal Fabian, ktorý si ako nena-
sadený hráč vybojoval po dvoch 
víťazstvách účasť v  hlavnej súťaži. 
Do finále kvalifikácie sa prebojoval 
po víťazstve nad Rusom Karlovským 
i  Oravec, ale finálový zápas do 
úspešného konca nedotiahol. Pri 
žrebe lucky loserov mal však celkom 
šťastie. Vyžrebovali ho za 1. náhrad-
níka, a tak by v prípade neúčasti čo 
i len jedného juniora v hlavnej súťaži 
mal šancu zasiahnuť do bojov. Vaj-
dová, jediná juniorka v kvalifikácii, 
prehrala hneď v 1. kole s Taliankou 
Rosatellovou, ktorá sa potom kvali-
fikovala do hlavnej súťaže.

V  nedeľu, keď sa začínali boje 
v  hlavnej súťaži, bolo Slovensko 
zastúpené tromi hráčmi. Dúfali 
sme, že Oravec bude naozaj „šťastný 
porazený“ a do bojov ešte zasiahne. 
Prvým našim zástupcom, ktorý 
sa predstavil v  hlavnej súťaži, bol 
Fabián. Za súpera mal domáceho 
Favrota. Po vyrovnanom začiatku 
sa v  prvom sete presadil Francúz, 

hrajúci rovnako ako Patrik, ľavou ru-
kou. V druhom sete sa Fabian zlepšil 
a  súperovi odskočil na nádejných 
5:1, ale ani tento náskok na zisk setu 
nestačil. Patrik prehral v tajbrejku.
Škoda, lebo by mal predpoklady 
úspešne zabojovať o  víťazstvo v  3. 
sete. Fabianovou prehrou sa, žiaľ, 
skončilo účinkovanie chlapcov SR 
na tomto turnaji. Vo štvorhre zo-
stali tesne pod čiarou akceptácie do 
hlavnej súťaže a Oravec tiež nemal 
šťastie, keď všetci chlapci vyžrebo-
vaní do hlavnej súťaže aj skutočne 
nastúpili. Patrik však postupom 
do hlavnej súťaže dokázal, že jeho 
výkonnosť je určite lepšia ako jeho 
počítačové postavenie vo svetovom 
juniorskom rebríčku a Jakub pri svo-
jej prvej grandslamovej účasti určite 
získal veľmi cenné skúsenosti, ktoré 
zúžitkuje v  ďalších vystúpeniach, 
keďže na grandslamoch môže štar-
tovať ešte i celý budúci rok.

vydarená premiéra  
Petry uberalovej

V dvojhre dievčat si za svoje 
účinkovanie zaslúžia veľkú pochvalu 
obe dievčatá, ktoré sa v nej predsta-
vili. Mladšia Uberalová si vo svojej 
grandslamovej premiére počínala 
výborne. Po trojsetovom víťazstve 
s  veľmi dobrou Šaripovou z  Uzbe-
kistanu si poradila s  Mexičankou 
Zaccariasovou a v osemfinále na ňu 
čakala výborná Američanka Kiic-

ková. Vo veľmi kvalitnom zápase, 
plnom pekných a náročných výmen, 
sa Petra držala veľmi dobre, ale vo 
fyzicky veľmi náročnom zápase jej 
v  závere už dochádzali sily. Hoci 
viedla 3:1 v  treťom sete, napokon 
uspela Američanka.

Petra však potvrdila, že veľký 
talent, ktorý ukazovala pred rokmi 
predovšetkým v žiackej kategórii, je 
v nej stále, a že po sezónach sprevá-
dzaných zdravotnými problémami 
opäť patrí k  najlepším vo svojej 
kategórii.

Najväčš ie  o čakávania  sme 
pred turnajom mali od Karolíny 
Schmiedlovej. Debutantka zo slo-
venského  fedcupového vystúpenia 
v  Španielsku potvrdila výbornú 
formu z posledných týždňov.

Pred štartom na Roland Garros 
vyhrala desaťtisícový ženský turnaj 
v Nemecku, následne 25-tisícový v 
Taliansku a  tesne pred odchodom 
bola ešte v 2. kole ďalšieho 25-tisí-
cového turnaja v Slovinsku.

Schmiedlová vyradila  
svetové jednotky

Vzhľadom na to, že Kaja už prak-
ticky nehráva juniorské turnaje, 
nebola medzi nasadenými hráčkami. 
I keď výkonnostne by medzi ne urči-
te patrila. Žreb k nej však priaznivý 
nebol vôbec. Hneď v prvom kole ju 
čakala Ruska Gavrilovová, juniorská 
svetová jednotka z roku 2010 a víťaz-
ka prvých OH mládeže v Singapure.

Schmiedlová po boji, v  ktorom 
odvracala setbaly, vyhrala v tajbrejku 
prvý set a v druhom už nedovolila 
súperke obrat v zápase. V druhom 
kole ju čakala talentovaná Rumunka 
Csoregiová, ktorá hrala výborne 
a  vyhrala prvý set. Kaju to však 
nezaskočilo a  kvalitným výkonom 

zápas otočila a po trojsetovom boji 
zvíťazila. V osemfinále sa predstavila 
proti aktuálnej svetovej juniorskej 
jednotke a víťazke Australian Open 
Američanke Towsendovej. Vo veľmi 
kvalitnom zápase po prehre v prvom 
sete Kaja ešte vystupňovala svoju hru 
a v druhom a treťom sete zaslúžene 
dominovala.

Vo štvrťfinále sa proti nej postavila 
5. nasadená a  o  dva roky mladšia 
Češka Siniaková, víťazka prestížneho 
turnaja kategórie A v Miláne. Češka 
celý zápas potvrdzovala svoj talent 
kvalitnou hrou, a  tak musela naša 
tenistka vynaložiť všetky svoje sily, 
aby tento ťažký zápas v troch setoch 
zvládla.

V semifinále čakala Schmiedlovú 
ďalšia o  2 roky mladšia súperka, 
Nemka Lottnerová. Tá, hoci hrala 
finále milánskeho turnaja, v  Paríži 
musela začínať v kvalifikácii. Už v 1. 
kole hlavnej súťaže však vyradila 
suverénne minuloročnú najlepšiu 
juniorku sveta Rusku Chromače-
vovú a  zaslúžene sa po výborných 
výkonoch dostala do semifinále. 
V ňom sa v 1. sete odohrával veľmi 
vyrovnaný zápas. Kaja však lepšie 
zvládla koncovku a  vysoká mladá 
Nemka v  2. sete predsa len trošku 
odpadla.

Finálovou súperkou našej re-
prezentantky bola ďalšia Nemka 
Becková. Rovesníčka našej hráčky 
bola 2. nasadená vďaka svojmu 
postaveniu v rebríčku WTA (160.
miesto). Nemka sa v Paríži v tomto 
roku predstavila už i  v  kvalifikácii 
žien, v ktorej tesne prehrala s  Ho-
lanďankou Bertensovou. Finálový 
zápas po vzájomnom očakávaní 
lepšie rozbehla naša hráčka, ktorá 
získala set 6:3. Úvod druhého patril 
postupne sa lepšiacej Nemke. Tá za-

Radosť z juniorského finále
Vladimír HABAS, športový riaditeľ STZ, o vystúpení mladých Slovákov v Paríži 

Tréner Milan MARTINEC s Karolínou SCHMIEDLOVOU a Petrou UBERALOVOU

Výjazd slovenských juniorov na tohtoročnom 
antukovom grandslamovom podujatí v Paríži trval 
takmer dva týždne. V stredu 30. mája odleteli naši 
kvalifikanti pod vedením trénera Tibora Tótha 
a 11. júna sa vrátila úspešná finalistka Karolína 
Schmiedlová s  trénerom Milanom Martincom 
a so mnou.

rolanD GarroS
v Ý S l e D k Y  j u n i o r o v  S r

j u n i o r i
D v o j h r a  -  k v a l i f i k á c i a

1. kolo: FaBian – Deviatiarov (14-Ukr.) 
6:4, 6:4, oraveC (15) – Karlovskij (Rus.) 
7:6(5), 6:3, 2. kolo: FaBian – Cachin 
(4-Arg.) 7:5, 6:4, Licciardi (6-Tal.) – ora-
veC 6:3, 6:1.

H l a v n á  s ú ť a ž
1. kolo: Favrot (Fr.) – FaBian 6:1, 7:6(2).

j u n i o r k Y
D v o j h r a  -  k v a l i f i k á c i a

1. kolo: Rosatello (15-Tal.) – na. vaj-
DovÁ 6:7(5), 6:3, 6:4.

H l a v n á  s ú ť a ž
1. kolo: ka. SCHmieDlovÁ – Gavrilo-
vová (13-Rus.) 7:6(6), 6:2, uBeralovÁ 
– Šaripovová (Uzb.) 5:7, 6:2, 7:5, 2. 
kolo: ka. SCHmieDlovÁ – Csoregi-

ová (Rum.) 6:3, 0:6, 6:2, uBeralovÁ 
– Zacariasová (Mex.) 6:2, 6:4, 3. kolo: 
ka. SCHmieDlovÁ – Townsendo-
vá (1-USA) 5:7, 6:2, 6:1, štvrťfinále: 
ka. SCHmieDlovÁ – Siniaková (5-
ČR) 7:6(5), 3:6, 6:1, semifinále: ka. 
SCHmieDlovÁ – Lottnerová (Nem.) 
7:5, 6:1, finále:  Becková (2-Nem.) –  ka. 
SCHmieDlovÁ 3:6, 7:5, 6:3.

Š t v o r h r a
1. kolo: Gonzalezová, Haddadová 
Maiaová (6-Par./Bra.) – ka. SCHmieD-
lovÁ, uBeralovÁ 6:3, 6:4, Bencicová, 
na. vajDovÁ (Švajč./SR) – Bosiová, 
Vegová (Arg.) 6:3, 6:7(6), 10-8, 2. kolo: 
Bencicová, na. vajDovÁ – Becková, 
McPhillipsová (5-Nem./USA) 5:7, 7:6(5), 
10-8, štvrťfinále: Sasnovičová, Veki-
čová (B-rus./Chorv.) – Bencicová, na. 
vajDovÁ 6:4, 6:2.
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čala hrať prakticky bez chýb a naša 
tenistka tak musela o  každý fiftín 
tvrdo bojovať. Naša hráčka vyrov-
nala nepriaznivé skóre z 1:4 na 4:4, 
ale v závere setu nevyužila výhodu 
na 6:6 a set prehrala 5:7. V treťom 
mala stále mierne navrch Nemka 
a hoci sa Kaja nevzdávala, Becková 
si víťazstvo už vziať nenechala.

Napriek prehre vo finále si však 
Schmiedlová zaslúži absolútnu 
pochvalu za celý turnaj. Ukázala, 
že v nej má slovenský tenis mimo-
riadne perspektívnu hráčku pre 
budúcnosť.

natália vajdová  
vo štvrťfinále štvorhry

Vo štvorhre náš pár Schmiedlová, 
Uberalová už v  1. kole narazil na 
veľmi silnú juhoamerickú dvojicu 
Gonzalezová, Haddadová, ktoré 
potvrdili úlohu favoritiek v  tomto 
zápase a  našu dvojicu vyradili. 
O sile tohto páru hovorí fakt, že sa 
nakoniec vo štvorhre prebojoval 
do finále.

Príjemným prekvapením štvor-
hrovej súťaže bolo účinkovanie páru 
Vajdová, Benčičová. Dvojica sa dala 
dokopy viacmenej náhodou, keď 
už Natália veľmi ani nečakala, že sa 
v Paríži ešte vo štvorhre predstaví. 
So svojou švajčiarskou partnerkou, 
ktorá však má slovenské korene, si 
počínali výborne. Po dobrých výko-
noch sa prebojovali do štvrťfinále, 
čo je rozhodne skvelým výsledkom.

Z  celkového hľadiska možno 
hodnotiť vystúpenie slovenskej 
výpravy v  juniorskej časti Roland 
Garros za veľmi dobré. Je príjemné, 
že tak ako nám v seniorskej súťaži 
urobila radosť Dominika Cibulko-
vá, tak sme mali radosť i z vystúpe-
nia našich junioriek.

Na veľkú slávu si Anna Karolína 
Schmiedlová začína zvykať. Z priví-
tania na pôde STZ, dva dni po jej fi-
nále na Roland Garros, sa 17-ročnej 
Košičanke, ktorá trénuje v Bratislave 
v NTC, nerozklepali nohy. Najlepšia 
slovenská juniorka už krst ohňom 
zažila ako laureátka ankety Tenistka 
roka a mediálnemu záujmu neušla 
ani pred svojím aprílovým fedcupo-
vým debutom. Po Roland Garros ju 
neprekvapila žiadna z novinárskych 
otázok.

„Porazila som výborné hráčky, 
ktoré už takéto turnaje vyhrali,“ 
začala parížsku rekapituláciu. „Aj 
svetovú juniorskú jednotku. Som 
rada, že som sa dostala do finále, aj 

keď ma mrzí, že som v ňom prehrala. 
Boli šance na celkové víťazstvo. No 
teším sa i z  druhého miesta, je to 
môj veľký životný úspech,“ rozho-
vorila sa zverenka trénera Milana 
Martinca a kondičného trénera 
Ladislava Olasza. Karolína 
priznala, že o šancu vy-
hrať vo finále ju obrala 
nervozita v  druhom 
sete. „Pravda, Ne-
mka Becková bola 
kvalitná súperka, je 
už vysoko v ženskom 
rebríčku. 

Milan Martinec ve-
die Schmiedlovú tretí rok 
a hovorí, že mal veľké šťastie, 

že ju dostal: „Je to pracovitá hráč-
ka, čo je v  tenise rozhodujúce. 
A obchádzajú ju zranenia. Veľa 
sme pracovali na technike, ale má 
rezervy a je ešte na čom robiť,“ 
hovorí tréner o  desiatej juniorke 
sveta atakujúcej tretiu stovku  reb-
ríčka žien. „Musím ešte podotknúť, 
že Karolínu na sezónu a  turnaje 
výborne pripravil kondičný tréner 
Olasz, ktorý s ňou pracuje takisto 
tri roky,“ dodal Martinec. Vysvetlil 
aj dôvody, prečo sa Schmiedlová – 
hoci pôvodne mala – nezúčastní 
na tohtoročnom juniorskom Wim-
bledone. „Do svojich septembro-
vých 18. narodenín môže ešte hrať 
na 5 ženských podujatiach a medzi 
nimi by mohla byť i  kvalifikácia 
US Open. Tak ako iné popredné 
mladé hráčky, aj ona by sa mala 
už zamerať na ženské turnaje.“ 
Takže do Wimbledonu pôjde, až 
keď bude veľká...

Trénerove argumenty Karolína 
uznala. „Samozrejme, je mi ľúto ab-
sencie vo Wimbledone, lebo na tomto 
turnaji som ešte nehrala. Nikdy som 
nehrala na tráve. Verím, že sa tam 

na budúci rok dostanem v žen-
skej súťaži...“ naznačila 

ambície tenistka, kto-
rá používa obe svoje 
krstné mená. Vraj jej 
ich dali rodičia, lebo 
sa nevedeli rozhod-
núť, ktoré vyberú. 
Tak zvolili obe. Ale 

najčastejšie ju blízki 
volajú Kaja. 
Od februára ťahala 

Schmiedlová na ženských tur-
najoch 23-zápasovú šnúru singlo-
vých výhier, v  tejto sezóne získala 
tri tituly na desiatkach a  jeden na 
25-tisícovom podujatí v  Brescii. 
Košičanka hrá tenis od siedmich 
rokov. „Začala som preto, aby som 
niečo robila, ale po prvých úspechoch 
som to brala už vážnejšie,“ povedala. 
O  tri roky mladšia sestra Kristína 
ide v  jej šľapajach. Ba sa ukazuje 
ako ešte výraznejší talent. „Možno 
raz budeme hrať spolu štvorhru,“ 
poznamenáva Karolína. Hovorí, že 
nie je - na rozdiel od iných tenistov 
– vôbec poverčivá, nenosí talizmany 
a nemá ani rituály. Také obyčajné, 
skromné dievča, ktoré obdivuje Kvi-
tovú a Azarenkovú. A po Paríži bola 
rada, že si uchmatla na pamiatku 
aspoň jeden grandslamový uterák 
patriaci medzi tradičné suveníry. 
„Juniorom dali iba jeden. Aj to iba 
na finále,“ poznamenala. Ešteže 
v ňom bola!    (zw)

Slovenskí juniori – grandslamoví víťazi – pred érou samostatnosti 
1985 – uS open, štvorhra: radka zrubáková (s Češkou andreou Holíkovou) 
1986 – uS open, štvorhra: radka zrubáková (s Češkou janou novotnou)
1990 – Wimbledon, štvorhra: karina Habšudová (s Češkou andreou Strnadovou)
1991 - australian open, štvorhra: karina Habšudová (s nemkou Barbarou rittnerovou)
1991 – uS open, dvojhra: karina Habšudová

Slovenskí juniori v grandslamovom finále v ére samostatnosti
1994 – roland Garros, štvorhra: Henrieta nagyová (so Švajčiarkou m. Hingisovou)
1994 – Roland Garros, štvorhra: Vladimír Pláteník (s Brazílčanom Ricardom Schlachterom)

1999 – Australian Open, dvojhra: Katarína Bašternáková

2003 - Roland Garros, štvorhra: Kamil Čapkovič (s Gruzíncom Ladom Čichladzem)

2006 – roland Garros, dvojhra: martin kližan
2006 - Wimbledon, dvojhra: Magdaléna Rybáriková

2006 – Wimbledon, štvorhra: Martin Kližan, Andrej Martin

2007 – Wimbledon, štvorhra: Martin Kližan (s Čechom Romanom Jebavým)

2007 – uS open, dvojhra: kristína kučová
2010 – australian open, štvorhra: jana Čepelová, Chantal Škamlová 
2011 – australian open, štvorhra: Filip Horanský (s Čechom jiřím veselým) 
2012 – Roland Garros, dvojhra: Karolína Schmiedlová

*výrazne vytlačení sú víťazi.

Do Wimbledonu  
až keď bude veľká
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Ale Nadal bol zásadne proti! Aj 
jemu išlo o  zápis medzi najväčšie 
tenisové legendy. A ziskom siedme-
ho titulu sa legendou stal - prekonal 
Švéda Björna Borga a  navždy si 
podmanil Paríž. Po víťazstve 6:4, 
6:3, 2:6, 7:5 opäť dvíhal nad hlavu 
Pohár mušketierov a získal svoj 11. 
grandslamový titul.

Finále mužov 
sa hralo dva dni

Nedeľňajšie finále rozohral Na-
dal vo veľkom štýle. Viedol 3:0 
s  dvojitým brejkom, set vyhral 6:3 
a  v  druhom opäť viedol 2:0, ale aj 

prehrával 2:3. Pred dažďovou pre-
stávkou sa však znovu ujal vedenia 
5:3 a po nej set uzavrel – 6:3. Keď 
v  treťom sete viedol 2:0, málokto 
čakal iného ako španielskeho víťaza. 
Ale Djokovič, ktorého nepodržalo 
v  prvých dvoch setoch podanie, 
odvážnejšou hrou privodil zvrat. 
Vyhral osem gemov za sebou! Vo 
štvrtom sete viedol 2:1, keď sa napl-
no rozpršalo a organizátori museli 
odložiť finálové pokračovanie na 
pondelok. Za daných okolností, keď 
sa Nadalovi reklamujúcemu ťažké 
lopty, kvôli ktorým sa mu prestalo 
dariť, to bola Djokovičova nevýho-

da. Ani na pondelok nebola parížska 
predpoveď počasia priaznivá, ale 
finále sa dohralo. A dohrávka bola 
v Nadalovej réžii. Začal rebrejkom, 
ujal sa vedenia 6:5. Ale Djokovič si 
nevynútil tajbrejk, servis ukončil 
dvojchybou a premenil súpe-
rov mečbal...

nemyslel na rekord, 
iba na víťazstvo

„Bol to zvláštny zápas 
o  titul. No nemenil by 
som,“ povedal napriek 
prehre Srb, ktorý sa do pa-
rížskeho finále prebojoval prvý 
raz. Počasie ho významne narušilo, 
no atmosféra v pondelok bola na šta-
dióne Philippe Chatriera fantastická. 
„Rafa je najlepším tenistom na an-
tuke v histórii,“ uznanlivo hodnotil 
Djokovič svojho premožiteľa. 

Nadal bol v siedmom nebi. „Je to 
najkrajší okamih v  mojej kariére. 
Pred očami som nemal rekord. Túžil 
som po víťazstve,“ povedal Mallor-
čan a  priznal: „Pred pondelkovou 

dohrávkou som sa necítil pripravený 
a sebavedomý. Bol som nervózny 
a zviazaný.“ 

Roland Garros je turnaj pravdy, 
najťažší na svete. Na parížskej an-

tuke má Španiel fenomenálnu 
bilanciu 52:1. Jedinú pre-

hru utŕžil v  osemfinále 
2009 od Švéda Söder-
linga. Po parížskom 
finále gigantov vedie 
26-ročný Nadal vo 
vzájomnej bilancii nad 

Djokovičom 19:14. Z 33 
dvojhier bolo 15 súbojov 

finálových, vrátane 5 grand-
slamových.

V open ére nik nezískal na jednom 
grandslamovom podujatí viac ako 
sedem titulov. Pete Sampras vyhral 
sedemkrát Wimbledon a  teraz sa 
mu vyrovnal Rafael Nadal siedmym 
titulom z  Roland Garros. A  môže 
získať aj ďalší. „Tvrdo som praco-
val. Zobúdzal som sa s motiváciou 
a vášňou. Kým to bude platiť, budem 
hrať,“ vyhlásil Rafael Nadal. 

rolanD GarroS 2012
27. mája - 11. júna

Dotácia 18,718 milióna eur
m u Ž i

D v o j h r a
osemfinále: Djokovič (1-Srb.) – Seppi (22-
Tal.) 4:6, 6:7(5), 6:3, 7:5, 6:3, Tsonga (5-Fr.) 
– Wawrinka (18-Švajč.) 6:4, 7:6(6), 3:6, 3:6, 
6:4, Federer (3-Švajč.) – Goffin (Belg.) 5:7, 
7:5, 6:2, 6:4, Del Potro (9-Arg.) – Berdych 
(7-ČR) 7:6(6), 1:6, 6:3, 7:5, Ferrer (6-Šp.) – 

Granollers (20-Šp.) 6:3, 6:2, 6:0, A. Murray 
(4-V. Brit.) – Gasquet (17-Fr.) 1:6, 6:4, 6:1, 6:2, 
Almagro (12-Šp.) – Tipsarevič (8-Srb.) 6:4, 
6:4, 6:4, Nadal (2-Šp.) – Monaco (13-Arg.) 
6:2, 6:0, 6:0, štvrťfinále: Djokovič – Tsonga 
6:1, 5:7, 5:7, 7:6(6), 6:1, Federer – Del Potro 
3:6, 6:7(4), 6:2, 6:0, 6:3, Ferrer – A. Murray 
6:4, 6:7(3), 6:3, 6:2, Nadal – Almagro 7:6(4), 
6:2, 6:3, semifinále: Djokovič – Federer 6:4, 
7:5, 6:3, Nadal – Ferrer 6:2, 6:2, 6:1, finále: 
Nadal – Djokovič 6:4, 6:3, 2:6, 7:5.

Š t v o r h r a
Štvrťfinále: Mirnyi, Nestor (1-B-rus./Kan.) – 
Ebden, Harrison (Austr./USA) 6:4, 6:4, Bracciali, 
Starace (14-Tal.) – Dodig, Melo (Chorv./Braz.) 
6:2, 6:4, Qureshi, Rojer (10-Pak./Hol.) – Llodra, 
Zimonjič (3-Fr./Srb.) 6:4, 2:1 – skr. Llodra, Zimon-
jič, B. Bryan, M. Bryan (2-USA) – Marach, Zeballos 
(Rak./Arg.) 6:1, 4:6, 6:4, semifinále: Mirnyi, 
Nestor – Bracciali, Starace 6:3, 6:4, B. Bryan, M. 
Bryan – Qureshi, Rojer 6:3, 7:6(6), finále: Mirnyi, 
Nestor – B. Bryan, M. Bryan 6:4, 6:4.

Ž e n Y
D v o j h r a

osemfinále: CIBULKOVÁ (15-SR) – Azaren-
ková (1-B-rus.) 6:2, 7:6(4), Stosurová (6-Aus-
tr.) – Stephensová (USA) 7:5, 6:4, Erraniová 
(21-Tal.) – Kuznecovová (26-Rus.) 6:0, 7:5, 
Kerberová (10-Nem.) – Martičová (Chorv.) 
6:3, 7:5, Švedovová (Kaz.) – Na Li (7-Čína) 
3:6, 6:2, 6:0, Kvitová (4-ČR) – Lepchenková 
(USA) 6:2, 6:1, Kanepiová (23-Est.) – Rusová 
(Hol.) 6:1, 4:6, 6:0, Šarapovová (2-Rus.) – 

nadalove toP
✪  V  príjme z  odmien v  kariére 

prekročil 50 miliónov dolárov
✪  Zápasová bilancia v dvojhre 

na grandslamových turnajoch: 
156:21

✪  Bilancia v dvojhre na Roland 
Garros: 52:1

✪  Bilancia v dvojhre na antuke: 
254:19

✪  Bilancia v tejto sezóne: 40:4, na 
antuke: 23:1

✪  11-násobný grandslamový šam-
pión v dvojhre - Roland Garros 
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2012, Wimbledon 2008, 
2010, Australian Open 2009, US 
Open 2010

✪  50 víťazných turnajov ATP 
v dvojhre

✪  Člen víťazného tímu Španielska 
v DC 2004, 2008, 2009 a 2011

✪  	Olympijský víťaz vo dvojhre 
2008

✪  Siedmy hráč histórie s kariérnym 
Grand Slamom

Nadal si podmanil Paríž
Na najslávnejšej antuke vládne Španiel, po Roland Garros 2012 je legendou

Išlo o  veľa. Mužské finále Roland Garros medzi svetovou 
jednotkou Novakom Djokovičom a  dvojkou Rafaelom Nadalom 
malo mimoriadny náboj. Ešte nikdy predtým sa nestalo, aby sa dvaja 
tenisti stretli v štyroch grandslamových finále v rade. Ak by vyhral 
Srb, získal by štvrtý grandslamový titul v sérii po Wimbledone, US 
Open 2011 a Australian Open 2012. Nekalendárnym Grand Slamom 
by sa vydal v  šľapajach Austrálčana Roda Lavera, ktorý dokázal 
vyhrať všetky turnaje veľkej štvorky v  jednom kalendárnom roku 
dva razy – v rokoch 1962 a 1969. 
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Získala titul, ktorý jej v zbierke 
chýbal. V  25 rokoch skompleti-
zovala trofeje zo štyroch grand-
slamových turnajov. A  po viac 
ako štyroch rokoch sa vrátila 
na trón – stala sa opäť svetovou 
jednotkou. 

„Je to unikátny okamih v mojej 
kariére,“ vravela Maria. „Vždy 
som si myslela, že najvzácnejší 
moment som zažila ako 17-ročná, 
keď som vyhrala Wimbledon. 
Toto je čosi špeciálne,“ dodala.

Veľkolepé vyhlasovanie víťazky 
sprevádzal kuriózny moment – 
hlásateľka oznámila meno Šara-
povovej ako zdolanej finalistky. 
Z  lapsusu sa spontánne smiala 

šampiónka, no najmä Erraniová, 
ktorá vztýčila ruky na znak po-
mysleného víťazstva. 

„Maria Šarapovová bola su-
perstar. Teraz sa zaradila 
medzi legendy,“ napísal 
francúzsky L´Equipe 
a  vychvaľoval herné 
zlepšenie Rusky naj-
mä na antuke a  mi-
moriadnu mentálnu 
silu. Nezlomnú Mariu 
mobilizovali finálové prehry 
vlani vo Wimbledone s Kvitovou 
a tohto roku na Australian Open 
s Azarenkovou, ktorú vystriedala 
teraz v líderskej pozícii. V nej sa 
ocitla piaty raz v kariére. S paríž-

skou odmenou 1,25 milióna eur 
rozšírila svoje konto z prémií na 
vyše 21 miliónov dolárov. Prav-
da, podstatne viac jej vynášajú 
reklamné kontrakty. 

„Bola to dlhá cesta,“ naznačila 
Maria, ktorá roku 2008 pod-
stúpila operáciu ramena,  viac 
ako pol roka chýbala na okruhu 
a  vypadla z  prvej stovky. Ďako-
vala rodičom, ktorí v  prospech 
jej kariéry veľa obetovali. V mi-

nulosti ju sprevádzal na tur-
naje otec. V  poslednom 

období s ňou necestuje. 
Stálym sprievodcom 
odchovankyne Bollet-
tieriho akadémie je jej 
švédsky tréner Thomas 

Högstedt. A sporadicky 
sa v jej lóži objavuje aj jej 

snúbenec, slovinský basket-
balista Saša Vujačič, za ktorého 
sa má vydať na jeseň.

Autorka dvojstrany  
Zuzana WISTEROVÁ, Paríž

Cestu podporil Literárny fond

Zakopalová (ČR) 6:4, 6:7(5), 6:2, štvrťfinále: 
Stosurová – CIBULKOVÁ 6:4, 6:1, Erraniová 
– Kerberová 6:3, 7:6(2), Kvitová – Švedovová 
3:6, 6:2, 6:4, Šarapovová – Kanepiová 6:2, 
6:3, semifinále: Erraniová – Stosurová 
7:5, 1:6, 6:3, Šarapovová – Kvitová 6:3, 6:3, 
finále: Šarapovová – Erraniová 6:3, 6:2.

Š t v o r h r a
Štvrťfinále: Llagosterová Vivesová, Marti-
nezová Sanchezová (12-Šp.) – Gajdosová, 
Rodionová (14-Austr.) 6:2, 6:3, Erraniová, 

Vinciová (4-Tal.) – Makarovová, Vesninová 
(6-Rus.) 6:4, 5:7, 6:4, Kirilenková, Petrovová 
(7-Rus.) – Kingová, Švedovová (3-USA/Kaz.) 
6:3, 6:4, Hlaváčková, Hradecká (5-ČR) – 
Peschkeová, Srebotniková (2-ČR/Slo.) 6:1, 
5:7, 7:6(4), semifinále: Erraniová, Vincio-
vá – Llagosterová Vivesová, Martinezová 
Sanchezová 6:4, 6:2, Kirilenková, Petrovová 
– Hlaváčková, Hradecká 4:6, 7:5, 7:5, finále: 
Erraniová, Vinciová – Kirilenková, Petrovová 
4:6, 6:4, 6:2.

m i e š a n á  š t v o r h r a
Semifinále: Jansová-Ignaciková, S. Gonzalez 
(Poľ./Mex.) – Vesninová, Paes (5-Rus./Ind.) 
7:6(2), 6:3, Mirzová, Bhupáthí (7-Ind.) – Vosko-
boevová, Bracciali (Kaz./Tal.) 6:4, 6:2, finále: 
Mirzová, Bhupáthí – Jansová-Ignaciková, S. 
Gonzalez 7:6(3), 6:1.

j u n i o r i
D v o j h r a

Finále: Coppejans (6-Belg.) – Peliwo (5-Kan.) 
6:1, 6:4.

Š t v o r h r a
Finále: Harris, Kyrgios (Austr.) – Pavlásek, 
Šafránek (7-ČR) 6:4, 2:6, 10-7.

j u n i o r k Y
D v o j h r a

Finále: Becková (2-Nem.) – Ka. SCHMIEDLOVÁ 
(SR) 3:6, 7:5, 6:3.

Š t v o r h r a
Finále: Gavrilovová, Chromačevová (2-Rus.) 
– Gonzalezová, Haddadová Maiová (6-Par./
Braz.) 4:6, 6:4, 10-8.

vizitka vÍŤazkY rG 2012
maria ŠaraPovovÁ

narodená: 19. apríla 1987 v  Ňagane, žije v  Bra-
dentone na Floride ✪ výška/váha: 188 cm/59 
kg ✪ zárobok v kariére 21 miliónov dolárov ✪ 
najvyššie postavenie v rebríčku WTA: 1. miesto 
✪ tréneri: Thomas Högstedt a otec Jurij ✪ Grand-
slamové víťazstvá: Wimbledon 2004, US Open 
2006, Australian Open 2008, Roland Garros 2012 
✪ ďalšie turnajové víťazstvá: MS WTA Tour v Los 
Angeles 2004, celkom vyhrala 27 turnajov WTA 
vrátane grandslamových 

Prehľad víťaziek 
všetkých štyroch turnajov

Maureen Connollyová  *1953
Doris Hartová  1955
Shirley Fryová  1957
Margaret Courtová  1963
Billie Jean Kingová  1972
Chris Evertová  1982
Martina Navrátilová  1983
Steffi Grafová  *1988
Serena Williamsová  2003
Maria Šarapovová  2012
*Získali 4 trofeje v jednom roku.

Kariérny Grand Slam pre Mariu
Ruska Šarapovová vyhrala Roland Garros a stala sa opäť svetovou jednotkou

SvetovÉ jeDnotkY
Chris Evertová (USA) 3. 11. 1975 260

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

Martina Navrátilová (USA)  10. 7. 1978 331

Tracy Austinová (USA) 7. 4. 1980 22

Steffi Grafová (Nemecko) 17. 8. 1987 377

Monika Selešová (USA) 11. 3. 1991 178

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

Martina Hingisová (Švajčiarsko) 31. 3. 1997 209

Lindsay Davenportová (USA) 12. 10. 1998 98

Jennifer Capriatiová (USA) 15. 10. 2001 17

Venus Williamsová (USA) 25. 2. 2002 11

Serena Williamsová (USA) 8. 7. 2002 123

Kim Clijstersová (Belgicko) 11. 8. 2003 20

Justine Heninová (Belgicko) 20. 10. 2003 117

Amélie Mauresmová (Francúzsko) 13. 9. 2004 39

maria Šarapovová (rusko) 22. 8. 2005 17 + ?
Ana Ivanovičová (Srbsko) 9. 6. 2008 9

Jelena Jankovičová (Srbsko) 11. 8. 2008 18

Dinara Safinová (Rusko) 20. 4. 2009 26

Caroline Wozniacka (Dánsko) 11. 10. 2010 67

Viktoria Azarenková (Bielorusko) 30. 1. 2012 19

Za menom je dátum, ku ktorému bola hráčka prvý raz číslom 1 a za 
dátumom je počet týždňov v pozícii svetovej jednotky. Polotučne je vy
značená aktuálna svetová jednotka Maria Šarapovová od 11. 6. 2012.

Nevídaný úspech. Maria Šarapovová prežívala svoj parížsky 
triumf mimoriadne emotívne. Stala sa držiteľkou kariérneho 
Grand Slamu a dokázala sa vrátiť aj na post svetovej jednotky. 
Atraktívna ruská tenistka, považovaná za najlepšie zarábajúcu 
športovkyňu na svete, rozpažila po víťazstve nad prekvapujúcou 
talianskou finalistkou Roland Garros 2012  Sarou Erraniovou 
ruky – a oslavovala.
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Serena nič nezatĺkala

Paríž aj v  tomto roku prilá-
kal na dvorce Rolanda Garrosa 
takmer kompletnú elitu svetové-
ho mužského a ženského tenisu.  
Zo známejších chýbali z  rozlič-
ných príčin Zvonarevová (13.-
Rus.), Petkovicová  (18.-Nem.), 
naša Hantuchová (24.), Clijsterso-
vá (50.-Belg.), z mužov  Fish (12.-
USA), Monfils (15.-Fr.), Nišikori 
(18.-Jap.), Söderling (155.-Švéd.)...

Ako už tradične sa s nemalým 
napätím očakávali najmä úvodné 
kolá hlavných súťaží oboch dvoj-
hier. A - ako už tradične -  priniesli 
rad prekvapení. Z  nasadených 
ich neprežili: 5. Serena William-
sová (USA), 12. Lisická (Nem.),  
17. Vinciová (Tal.), 30. Barthelová 
(Nem.) a 32. Niculescuová (Rum.) 

– 15. Feliciano Lopez (Špan.), 
16. Dolgopolov (Ukr.),  

23. Štěpánek (ČR), 26. 
Roddick (USA) a 30. Mel-

zer (Rak.). Ale cez sito úvodného 
kola prepadli zo známejších napr. 
aj Belgičanka Wickmayerová (35. 
WTA), Ruska Makarovová (38.), 
Češka Hradecká (61.), Ukrajinka 
K. Bondarenková (65.), Francúzka 
Cornetová (66.), z mužov Argen-
tínčan Nalbandian (40. ATP), 
Rus Davydenko (53.), Chorvát 
Karlovič (58.), Američan Querrey 
(71.). Pravda, prsty v tom, že vy-
padli, mali vždy aj súperi a nielen 
prípadne ich slabšia forma. Ale to 
platí o každom turnaji!

Len ako zaujímavosť – 31-roč-
ný Austrálčan Hewitt dostal od 
usporiadateľov voľnú kartu, lebo 
v rebríčku ATP je až na 176. 
mieste! Bojoval síce ako lev, ale aj 
tak podľahol (188 cm vysokému 
a o 6 rokov mladšiemu) Slovincovi 
Kavčicovi za 230 minút 6:7(2), 3:6, 
7:6(4), 3:6 a stal sa po prvom kole 
aj on iba divákom.

Odborníci sa zhodli na tom, 
že senzáciou prvého kola Roland 
Garros 2012 bola prehra  Sereny 
Williamsovej, horúcej kandidátky 
na celkové prvenstvo. Podľahla  
115. hráčke rebríčka domácej Virgi-
nii Razzanovej. 

Pritom v tajbrejku 2. setu, ktorým 
mohla ukončiť zápas, viedla už 5:1! 
Prehrala ho však 5:7 a potom akoby 
prestala vnímať, čo sa okolo nej 
robí. Prebrala sa až za stavu 0:5 (!). 
A  začala koncertovať. Pripomína-
la perfektne naprogramovaného 
robota, ktorý valcuje prekážky bez 
akýchkoľvek emócií. Zdalo sa, že ju 
nič nezastaví. V troch nasledujúcich 
gemoch si  Razzanová ani „nepípla“, 
hoci sa v celom zápase predstavila 
ako vzor bojovnosti. Obecenstvo ju 

však stále vytrvale povzbudzovalo 
a ona sa zaťala. Vo vrcholne drama-
tickom  závere tretieho setu, ktorý 
trhal nervy, premenila svoj ôsmy(!) 
mečbal. Tento súboj trval 3 hodiny 
a 3 minúty. Keďže mnohí nevedeli 
pochopiť, ako mohla Serena prehrať, 
treba oceniť, že športovo opakova-
ne tvrdila, že je a  bola absolútne 
zdravotne v poriadku. A že si zápas 
prehrala nadmerným množstvom 
47 nevynútených chýb.

V dvojhre mužov v  prvom kole 
až k  takej senzácii nedošlo, ale 
poriadne sa vytiahol v Bratislave 
bývajúci Ukrajinec Stachovskij. Po 
dramatickom päťsetovom súboji, 
ktorý trval 220 minút, vyradil totiž 
svojho vysoko favorizovaného kra-
jana Dolgopolova!

Isner znova mútil vodu

Taký súboj, o  aký sa postarali 
v  2. kole Roland Garros domáci 
Mathieu a Američan Isner, sa vidí 
málokedy. Veď sa v  ňom zrodil 
rekord v počte odohratých gemov 
od zavedenia tajbrejku v roku 1978. 

V päťsetovej dráme ho prekonali 
po 76. hrách o päť gemov. Vyhral 
ju Francúz 6:7(2), 6:4, 6:4, 3:6, 
18:16 za rekordných 5 hodín a 41 
minút! Zviditeľnil sa najmä Isner, 
ktorý mal v  hre trocha navrch. 
Ale začal vymýšľať a riskovať. Vo 
štvrtom sete mu nevyšla séria 
stopbalov a  zneistel. Jeho húžev-
natý súper, hnaný hľadiskom, sa 
potom priam prekonával. Vynútil 
si v piatom sete tajbrejk a divadlo 
pokračovalo... Keď sa skončilo, 
hráči sotva stáli na nohách, a tak 
nečudo, že víťazný Mathieu si svoj 

triumf ani poriadne neuvedo-
moval. Aj obecenstvo – rekord, 
nerekord - už toho malo plné zuby! 
Rozhodujúce fakty z  tohto duelu  
(z pohľadu víťaza), esá: 6/41, 
dvojchyby: 6/1, nevynútené chyby: 
40/98, body: 233/217, rýchlosť 
podania: 202/223 km/hod., brejky 
a ich využitie: 24/4 a 4/2.

A ešte k tomu rekordu: najviac 
gemov na antuke – 83,  odohra-
li roku 1957 Austrálčan Mark 
a  Maďar Jancso, dlhšie na dvor-
ci ako teraz Mathieu s  Isnerom  
– 6 hodín a  33 minút, boli roku 
2004 Francúzi Santoro a Clement.  
O zrejme neprekonateľný rekord 
v  dĺžke stretnutia – 11 hodín  
a 5 minút – sa postarali vo Wim-
bledone roku 2010 Američan Isner 
a Francúz Mahut. 

Kuznecovová  
si na účes nepotrpí

Poľka Agnieszka Radwanská prišla na 
šampionát do Paríža, ako čerstvá víťazka 
turnaja v Bruseli, v dobrej forme. V prvom 
kole hladko zdolala Srbku Jovanovskú 
(6:1, 6:0), hneď nato Venus Williamsovú 
(6:2, 6:3). Ale potom nečakane vybuchla 
v súboji s Ruskou Svetlanou Kuznecovovou 
(1:6, 2:6), ktorá sa netajila tým, že jej ešte 
len krátka spolupráca s novým trénerom 
Hernánom Gumym už prináša svoje ovo-
cie. Núti ju totiž, aby z oboch strán hrala 
priamejšie údery a ubrala tak z topspinu, 
ktorý jej ich spomaľuje. No optimizmus jej 
trval len krátko, lebo hneď v ďalšom kole 
dostala od skvelo behajúcej Talianky Sary 
Erraniovej kanára a prehrala aj druhý set 
5:7. Za zmienku stojí vari aj to, že úpravu 
jej vlasov by si mala všimnúť „módna 
polícia“. Vyzerala totiž otrasne!

Serena WILLIAMSOVÁ po prvý raz v  kariére vypadla v  grandslamovom 
prvom kole

John ISNER aj v Paríži v duchu rekordnej tradície

Medzi chýbajúcimi  
aj Hantuchová

Svetlana KUZNECOVOVÁ s no
vým účesom

8  



Vzbudila pozornosť
O nemalý rozruch sa v Paríži postarala aj novopečená Američan-

ka uzbeckého pôvodu Varvara Lepčenkovová hrajúca ľavou rukou. 
Odborníci si ju poriadne všimli až keď v druhom kole vyradila Srbku 
Jankovičovú a po nej aj víťazku parížskeho turnaja z roku 2010 Talianku  
Schiavoneovú. Lepčenkovová sa priznala, že k zlepšenej výkonnosti jej 
veľmi prospel fakt, že konečne dostala americké občianstvo. To jej vraj 
umožnilo sústrediť sa 
iba na tenis a  neriešiť 
problémy, či a  na aký 
turnaj môže ešte vyces-
tovať, aby neporušila 
predpisy, týkajúce sa 
imigrantov. Na Češku 
Kvitovú však v  osem-
finále jednoznačne ne-
mala a  prehrala jasne 
2:6, 1:6.
Varvara LEPČENKOVÁ 
bozkáva sieťku po tom, 

čo vyradila šampión
ku Roland Garros 

S c h i a vo n e ov ú

Kto vedel o Goffinovi?
Z mladých tenistov vari najviac na seba upozornil 21-ročný Belgičan 

David Goffin (109. v rebríčku ATP). Hoci v 3. kole kvalifikácie prehral 
s Portugalcom J. Souzom 3:6, 6:7(3), do hlavnej súťaže sa dostal ako 
lucky loser a to vďaka tomu, že Francúz Monfils  v nej odriekol svoju 
účasť pre zranenie kolena. Ale potom to rozbalil. 

V 1. kole zdolal v piatich setoch nasadeného Čecha Štěpánka, po 
ňom aj Francúza Clementa, a v troch setoch Poliaka Kubota, všetko 
skúsených borcov. A na dôvažok si  v zápase o postup do štvrťfinále 
dovolil nepríjemne popreháňať aj svoj idol - Rogera Federera, ktorému 
podľahol 7:5, 5:7, 2:6, 4:6. Goffin sa priznal, že Federovu fotografiu má 
pri posteli, a že túži hrať tak ako on. Belgičan má nepochybne veľký 
talent a nie je vylúčené, že dá o sebe opäť počuť.

Belgičan David GOFFIN, prvý lucky loser v osemfinále grandslamového 
turnaja po 17 rokoch

Výprask od 
kvalifikantky Švedovovej

Obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva na Roland Garros Číňanka Na Li 
(zatiaľ jediná víťazka grandslamu z Ázie) nečakane vypadla zo súťaže, 
po prehre 6:3, 2:6, 0:6, v zápase o postup do štvrťfinále s kazašskou 
kvalifikantkou Jaroslavou Švedovovou. 

A  pritom pár dní predtým tvrdila, že hrá rada trojsetové zápasy, 
lebo je v nich možnosť v treťom sete napraviť prípadné predchádza-
júce zaváhanie! Pravda, to nemohla tušiť, čo ju ešte čaká. Ako sa na 
to pozerá Na Li? „Od druhého setu sa nestalo nič zlé, ale tenis býva 
aj takýto. Nevyhováram sa na počasie, 
lebo obe sme mali rovnaké podmienky. 
Snažila som sa vrátiť čo najviac loptičiek, 
ono to však nefungovalo.“ Stručná bola 
aj Švedovová: „Bolo mi jasné, že pod 
väčším tlakom je súperka. Ja som sa 
usilovala len o  to, aby som podala čo 
najlepší výkon.“ Moskovská rodáčka sa 
prebojovala medzi najlepších osem na 
Roland Garros aj predvlani. Cestu ďalej 
jej tohto roku zahatala Kvitová, ale zo 
142. miesta v rebríčku poskočila na 62.

Jaroslava ŠVEDOVOVÁ, štvrťfinalistka 
Roland Garros, mala dôvod k radosti

Hviezdičky na nebi žien
V ženskom pavúku dvojhry na Roland Garros 2012, podobne ako v muž-

skom, šarapatilo niekoľko veľkých nádejí svetového tenisu. Pozornosť na seba  
upútali dve hráčky. Najmä 21-ročná chorvátska fešanda Petra Martičová 
(50. WTA), ktorá má na svedomí dve nasadené hráčky – 8. Bartoliovú  
z Francúzska a 29. Medinovú Garriguesovú zo Španielska. Ťažila z dobrého 
podania (má 180 cm), pestrej útočnej hry a dobrého pohybu. A kožu ne-
predávala lacno ani v stretnutí o postup do osemfinále, v ktorom podľahla  
10. Kerberovej z Nemecka. 

Vedieť o sebe dala aj 21-ročná a 180 cm vysoká holandská ľaváčka Rusová 
(97.), ktorá v 3. kole vyradila Nemku Görgesovú a v boji o postup do osemfi-
nále uchmatla druhý set Estónske Kanepiovej, hoci v nasledujúcom dostala 
kanára. Vie už takmer všetko z tenisovej abecedy, mala by však trocha zlepšiť 
pohyb. Zabudnúť nemožno ani na 20-ročnú Američanku McHaleovú, hoci 
vyhrala len dva ľahké zápasy. V 3. kole ju totiž vyradila vlaňajšia víťazka 
turnaja Na Li. Z nádejí je hráčka prvej tridsiatky najmladšia a v rebríčku 
WTA najvyššie. Američanka bola partnerkou Husárovej vo štvorhre.

Američanka Christina McHALEOVÁ (20 r.) je najmladšou hráčkou svetovej 
tridsiatky

Netrpezlivosť sa nevypláca  
Dánku Caroline Wozniacku viacerí znevažovali za to, že bola sve-

tovou jednotkou, hoci ešte nevyhrala ani jeden grandslamový turnaj 
a jej maximom bolo iba finále na US Open 2010. Jej kritici však ne-
ocenili, že vyhrala mnoho iných turnajov a jej súperky  vtedy  na ňu 
jednoducho nestačili! 

Prvenstvo jej teda vyčítali neoprávnene! V Paríži ich mala možnosť 
umlčať, ale znova nepochodila. V boji o postup do osemfinále ju porazila 
Estónka Kanepiová. Ale bol to veľmi zaujímavý súboj. Kanepiová vyru-
kovala na Dánku so skvelou taktikou. Vsadila na trpezlivosť a zmenu 
rytmu hry.  Zrejme si uvedomila, že skvelo sa brániacu súperku iba 
sústavným tlakom, zákonite plodiacim aj chyby, nezdolá. Vďaka tejto 
taktike vyhrala hladko úvodný set a v druhom viedla 5:1. Potom sa však 
netrpezlivo snažila zápas ukončiť. A to bola voda na Wozniackej mlyn, 
lebo chyby, ktoré predtým  občas robila ona, začala robiť súperka a set 
prehrala, keď za stavu 5:1 nevyužila dva mečbaly. Kanepiová sa však 
konečne chytila  rozumu a po piatom mečbale poslala Dánku po tre-
ťom sete pod sprchy. Na zlú taktiku v súboji s Wozniackou doplatila aj 
naša Austrálčanka Jarmila Gajdošová, ktorá sa proti jej skvelej obrane 
vyplieskala za 69 minút sama 1:6, 4:6. Veľavravná bilancia z pohľadu 
Gajdošovej – esá: 2/1, dvojchyby: 5/0, nevynútené chyby: 40/7, 
víťazné údery: 25/9, body: 38/62. Otázka znie: na čo jej teda boli 
tie víťazné údery, keď urobila toľko chýb?

Dvojstarnu zaujímavostí pripravil: -rik
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JuNIORKY

a
T

P
  

D
V

O
JH

R
A

1. Djokovič (Srb.) 12280
2. Nadal (Šp.) 10060
3. Federer (Švajč.)  9435
4. Murray (V.Brit.) 6980
5. Ferrer (Šp.) 5250
6. Tsonga (Fr.) 5230
7. Berdych (ČR) 4685
8. Tipsarevič (Srb.) 3200
9. Del Potro (Arg.) 3180

10. Isner (USA) 2655
11. Almagro (Šp.) 2605
12. Fish (USA) 2535
13. Simon (Fr.) 2525
14. Monaco (Arg.) 2115
15. Monfils (Fr.) 1805
16. Verdasco (Šp.) 1765
17. Lopez F. (Šp.) 1725
18. Čilič (Chorv.) 1655
19. Gasquet (Fr.) 1600
20. Nišikori (Jap.) 1600

1. Mirnyi (B-rus.) 9520
    Nestor (Kan.)  9520
3. Bryan B. (USA) 8910
    Bryan M. (USA)        8910
5. Llodra (Fr.) 6760
6. Zimonjič (Srb.)  6740
7. Paes (Ind.) 6245
8. Matkowski (Poľ.) 6085
9. Fyrstenberg (Poľ.) 6085

10. Lindstedt (Švéd.) 5250
11. Tecau (Rum.) 5250
12. Qureshi (Pak.) 4430
13. Bopanna (India) 4405
14. Štepánek (ČR) 4390
15. Bhupáthí (Ind.) 4330
16. Lopez M. (Šp.) 4240
17. Petzschner (Nem.) 3789
18. Melzer (Rak.) 3725
19. Granollers M. (Šp.) 3375
20. Peya (Rak.) 2950

1. Šarapovová (Rus.) 9490
2. Azarenková (B-rus.) 8800
3. Radwanská A. (Poľ.) 7230
4. Kvitová (ČR) 6775
5. Stosurová (Austr.) 6100
6. Williamsová S. (USA) 5640
7. Wozniacka (Dán.) 4366
8. Kerberová (Nem.)      4275
9. Bartoliová (Fr.) 3800

10. Erraniová (Tal.) 3350
11. Na Li (Čína) 3245
12. Zvonarevová (Rus.) 3160
13. CIBULKOVÁ (SR) 3120
14. Ivanovičová (Srb.) 3070
15. Lisická (Nem.) 2697
16. Kanepiová (Est.) 2519
17. Pennettová (Tal.) 2470
18. Petkovicová (Nem.) 2420
19. Kirilenková (Rus.) 2295
20. Petrovová (Rus.) 2225

1. Huberová (JAR) 9590
    Raymondová (USA) 9590
3. Erraniová (Tal.) 7940
4. Vinciová (Tal.) 7940
5. Peschkeová (ČR) 7035
6. Srebotniková (Slo.) 7035
7. Kirilenková (Rus.) 6190
8. Švedovová (Kaz.) 6155
9. Kingová (USA) 6115

10. Petrovová (Rus.) 5520
11. Vesninová (Rus.) 5450
12. Mirzová (Ind.) 4515
13. Hradecká (ČR) 4355
14. Dulková (Arg.) 4340
15. Llagosterová Vivesová (Šp.) 4340
16. Pennettová (Tal.) 4120
17. Hlaváčková (ČR) 3965
18. Makarovová (Rus.) 3850
19. Rodionová An. (Austr.) 3040
20. Martinezová Sanchezová (Šp.) 3011a
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TOP 10 ReBRíčKa ITF

1. Saville (Austr.) 1566
2. Coppejans (Belg.) 1178
3. Quinzi (Tal.) 956
4. Peliwo (Kan.) 865
5. Broady (V. Brit.) 801

6. Uchida (Jap.) 743
7. Krueger (USA) 742
8. Milojevič (Srb.) 721
9. Harris (Austr.) 672

10. Martinez (Arg.) 670

1. Townsendová (USA) 1285
2. Bartyová (Austr.) 851
3. Kuličkovová (Rus.) 815
4. Putincevová (Rus.) 782
5. Danilinová (Kaz.) 752

6. Bouchardová (Kan.) 742
7. Siniaková (ČR) 732
8. Vickeryová (USA) 702
9. Schollová (USA) 702

10. Kar. SCHMIEDLOVÁ (SR) 670

aTP
DVOJHRA

60. Lacko Lukáš   763
62. Kližan Martin 728
94. Beck Karol 568

203. Červenák Pavol 245
224. Čapkovič Kamil 219
283. Martin Andrej 164
382. Klec Ivo 106
397. Gombos Norbert 98
412. Mečíř Miloslav 92
422. Kovalík Jozef 87
535. Sikora Adrián  58
641. Semjan Marek 35
666. Pažický Michal 31
791. Horanský Filip 17
853. Daniš Marko 14

1008. Stančík Ján  7
1125. Partl Adrian 7
1052. Hrbatý Dominik  6
1172. Milko Michal 4
1376. Vittek Filip 2
1384. Farkaš Viktor 2
1520. Miklušičák Peter 1
1617. Havaj Filip 1
1721. Kubiš Tomáš 1
1788. Košec Ivan 1
1896. Fabian Patrik 1

ŠTVORHRA
23. Polášek Filip 2680
79. Mertiňák Michal  996

105. Zelenay Igor   738
179. Kližan Martin 363
317. Beck Karol 193
342. Lacko Lukáš 180
384. Klec Ivo 150
392. Martin Andrej 144
437. Kovalík Jozef 124
449. Sikora Adrián 121
498. Čapkovič Kamil  105
665. Daniš Marko 62
716. Červenák Pavol 52
782. Semjan Marek 43
801. Pažický Michal 40
806. Gombos Norbert  40
918. Šproch Dominik 29
918. Simčák Juraj 29

1015. Mečíř Miloslav 23
1126. Vittek Filip 17
1153. Horanský Filip 16
1305. Horný Maroš 10
1456. Janči Tomáš 6

1489. Kleman Miroslav 6
1511. Vošček Michal 6
1557. Fabian Patrik 6
1557. Masár Juraj 6
1611. Partl Adrian 6

WTa TOuR
DVOJHRA

13. Cibulková Dominika 3120
29. Hantuchová Daniela  1820

122. Rybáriková Magdaléna 565
178. Čepelová Jana 350
251. Juríková Lenka 224
267. Tabaková Romana 209
284. Kučová Kristína 189
286. Wienerová Lenka 188
320. Schmiedlová Karolína  157
322. Zlochová Zuzana 153
333. Kučová Zuzana  144
336. Hončová Michaela 140
342. Luknárová Zuzana 137
551. Juhászová Vivien 53
564. Broošová Lenka 50
575. Pochabová Michaela 48
622. Škamlová Chantal 41
724. Butkovská Lucia 29
742. Morgošová Karin 27
791. Vajdová Nikola 23
839. Boczová Klaudia 19
841. Maľová Viktória 19
899. Širilová Monika 16

1061. Frantová Martina 9
ŠTVORHRA

44.  Hantuchová Daniela  1975
62. Husárová Janette 1525
75. Cibulková Dominika  1217

177. Wienerová Lenka 397
221. Čepelová Jana 299
227. Rybáriková Magdaléna 293
306. Hončová Michaela 195
319. Luknárová Zuzana 184
386. Tabaková Romana 141
408. Zlochová Zuzana 130
474. Juríková Lenka 100
522. Butkovská Lucia 83
598. Juhászová Vivien 58
601. Kučová Kristína 57
607. Tvarošková Lenka 57
621. Morgošová Karin 54
656. Škamlová Chantal 48
661. Schmiedlová Karolína 47
804. Staníková Monika  27
889. Frantová Martina 21

943. Broošová Lenka 19
1009. Kachlíková Katarína  15
1104. Maľová Viktória 12
1137. Vajdová Nikola 11
1186. Pochabová Michaela 8

ReBRíčeK ITF 
JuNIORI

70. Oravec Jakub 362
80. Fabian Patrik 345

150. Kianička Michal 236
670. Kmeťko Tomáš 53
695. Maruščák Matej 51
737. Blaško Martin 47
776. Selecký Matej 42
959. Nagy Oliver 27

1175. Štarke Ivan 16
1372. Hodor Samuel 10
1372. Páleš Filip 10
1723. Molčan Alex 5
1772. Kulich Adam 3

JuNIORKY
10. Schmiedlová Karolína 670
38. Uberalová Petra 502

101. Vajdová Natália 322
137. Kötelesová Barbara 250
175. Staníková Monika 210
265. Schmiedlová Kristína 162
309. Kucharová Michaela 145
382. Šramková Rebecca 122
472. Lacková Dominika 98
636. Šramková Marta 70

1050. Juráková Sarah Mária 25
1110. Stanová Alexandra 21
1111. Ilavská Tereza 21
1366. Bubelová Nina 12
1458. Drgalová Nina 10
1458. Česneková Šarlota 10
1458. Kupková Tamara 10
1458. Želinská Lenka 10
1593. Houbová Alžbeta 8
1830. Hercegová Linda 3
1830. Jablonovská Jana 3
1830. Kurtinová Sindy 3
1874. Doláková Nikola 2
1874. Priščáková Soňa 2

ReBRíčeK Te
do 14 rokov

CHLaPCI
260. Klein Lukáš 80

260. Líška Tomáš 80
275. Brna David Damian 75
284. Juras David 73
293. Hrunčák Dominik 70
293. Cetner Marko 70
309. Fekiač Martin 68
321. Grman Samuel 62
360. Turzák Róbert  50
360. Husár Maroš 50
476. Levčík Roman 33
480. Kočiš Adrián 31
480. Janošov Milan 31
583. Krajčír Jakub 20
756. Unčovský Ladislav 10
756. Fekete Richard 10
756. Kmec Peter 10
756. Kakula Adam 10
756. Otčenáš Matej 10

DIeVčaTá
2. Kužmová Viktória 740
5. Mihalíková Tereza 695

30. Kupková Tamara 435
138. Sujová Dominika 209
157. Palcátová Barbora 180
165. Kosnáčová Daniela 170
248. Lázárová Alexandra 120
261. Valková Lívia 115
308. Kožlejová Karin  87
317. Timková Miriam  84
365. Ježová Sára  65
380. Guglielmetti Carolina  60
449. Pavličková Timea  47
499. Čanigová Adriana  35
541. Marosiová Laura  30
541. Pavlovičová Barbara  30
541. Mihoková Paulína Ela  30 
541. Knoteková Emma  30
595. Šimová Tatiana  27
643. Kolesárová Karin  20
691. Köberlingová Veronika  18
691. Kerdíková Petra Mária  18
697. Rusová Alica  15
697. Matúšová Barbora  15
697. Pacáková Timea  15
697. Zeleňáková Alexandra  15
697. Moravcová Rea  15
781. Grossertová Ľubomíra  13
785. Poláková Veronika Andrea  10
785. Obertášová Sára  10
785. Kuzmová Katarína   10
785. Krištofová Eliška  10

SLOVeNSKí HRáčI 

10  



Kapitán Vraneš: Slovenky sú nám súdené
Matej Lipták, slovenský kapitán: „Vo Fed Cupe 

začína byť pomaly pravidlom, že hráme so Srbskom či 
Českom. Srbky boli pri žrebe jedným z prijateľnejších 
súperov. Majú dve svetové hráčky Anu Ivanovičovú 
a Jelenu Jankovičovú, no nemajú taký vyrovnaný tím, 
ako Češky či Talianky. Na stretnutie v  Srbsku 2010 
máme pekné spomienky. Vyšlo najmä  Hantuchovej, 
ktorá v Belehrade odohrala skvelé zápasy a rozhodu-
júcou mierou prispela k  návratu medzi elitu. Vlani 
v  Bratislave sme však so Srbkami nešťastne prehrali 
a máme im čo vracať.“

Dejan Vraneš, srbský kapi-
tán: „Slovenky sú nám vo Fed 
Cupe jednoducho súdené. Teraz 
sa sústredíme na finále 2012 
proti Česku a až potom začneme 
myslieť na ďalšieho súpera. Bolo 
by skvelé, keby sme vo februári 
privítali Slovenky v pozícii obhaj-
cu fedcupovej trofeje. Som rád, 
že po dlhšom čase budeme hrať 
opäť doma.“

Igor Moška, generálny sekretár STZ: „Chcel som, 
aby sme doma privítali Talianky vo svojom strede 
s čerstvou finalistkou Roland Garros Erraniovou. Ško-
da, že proti Srbkám nebudeme hrať v Bratislave. Aj na 
ich pôde však máme šancu uspieť. Dokázali sme to už 
v roku 2010 v Belehrade. Vidím to 50:50. Dôležité je, 
aby naše najlepšie dievčatá Cibulková s  Hantuchovou 
boli v dobrej forme a pohode. Predpokladám, že hrať sa 
bude na harde, keďže Srbky dosahujú najlepšie výsledky 
na tvrdých povrchoch a zápas sa uskutoční tesne po 
Australian Open.“

Víťazná SR v  Košiciach 2007: HANTUCHOVÁ, 
CIBULKOVÁ, HUSÁROVÁ, JURICOVÁ

Belehrad 2010 – hore RYBÁRIKOVÁ, LIPTÁK, 
dole WIENEROVÁ, ČEPELOVÁ

Bratislava 2011 – srbská radosť, hrdinkou stret
nutia bola JANKOVIČOVÁ

Vo fedcupovej histórii pôjde už o 
štvrtý vzájomný súboj medzi Sloven-
skom a Srbskom, tretí za posledné 
štyri roky. V apríli 2010 Slovenky 
vyhrali v belehradskej aréne 3:2 
a vrátili sa do svetovej skupiny. O 
rok neskôr prehrali v baráži o účasť 
v elitnej osmičke v bratislavskom 
NTC nešťastne 2:3, keď v závereč-
nej štvorhre nevyužili vedenie 6:2, 
5:1 a 30:0. V prvom súboji v roku 
2007 v košickej Steel aréne vyhralo 
Slovensko 4:1.

Slovenky sa v apríli vrátili do 
svetovej skupiny po triumfe 3:2 na 

antuke v španielskej Marbelle. O dva 
body sa postarala tímová jednotka 
Dominika Cibulková, rozhodujúci 
tretí vybojovala Daniela Hantuchová. 
Srbky postúpili v tomto roku do finále 
prestížnej súťaže, v ktorom nastúpia 
v Prahe proti Česku (3. – 4. novem-
bra). V prípade, že Slovenky v Srbsku 
zvíťazia, nastúpia v semifinále proti 
lepšiemu z dvojice Rusko - Japonsko. 

Dejisko stretnutia musia Srbi 
oznámiť do 6. augusta. Keď hrali 
doma naposledy vo februári 2011 
proti Kanade, miestom stretnutia 
bol Novi Sad. 

Slovensko so Srbskom štvrtý raz
Fedcupové stretnutie svetovej skupiny 9. - 10. februára 2013 bude u súpera

Slovenské tenistky sa predstavia v 1. kole svetovej skupiny 
Pohára federácie 9. - 10. februára 2013 v Srbsku. Rozhodol 
o tom júnový žreb v parížskom múzeu Francúzskej teniso-
vej federácie v areáli Roland Garros. Slovensko figurovalo 

medzi nenasadenými družstvami. Okrem Srbiek mohli zverenky 
kapitána Mateja Liptáka ešte naraziť na Češky, Rusky alebo Talianky.

PreDCHÁDzajúCe SúBoje

2007, o účasť v II. svetovej skupine (14. - 15. júla 2007, Košice, tvrdý 
povrch Latex-Ite v Steel aréne): Slovensko - Srbsko 4:1 
2010, o účasť vo svetovej skupine (24. - 25. apríla 2010, Belehrad, antuka 
v hale Beogradska Arena): Srbsko - Slovensko 2:3 
2011, o účasť vo svetovej skupine (16. - 17. apríla 2011, Bratislava, antuka 
v AEGON aréne NTC): Slovensko - Srbsko 2:3 

FeD CuP 2013

SvetovÁ SkuPina, 9. - 10. februára
Česko - Austrália 
Taliansko - USA 

Rusko - Japonsko 
Srbsko - Slovensko 

ii. SvetovÁ SkuPina
Švajčiarsko - Belgicko 
Argentína - Švédsko 
Španielsko - Ukrajina 

Francúzsko - Nemecko 

GenerÁlnY reklamnÝ Partner  
FeDCuPovÉHo tÍmu SlovenSka

        HlavnÝ reklamnÝ Partner  
FeDCuPovÉHo tÍmu SlovenSka
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OlympiJsKý
KAleiDOsKOp
✪		�Tenis je v programe olympij-

ských hier modernej éry po 
štrnásty raz.

✪		Patril medzi základné športy 
olympijských hier v Aténach 
1896 popri atletike, cyklistike, 
šerme, gymnastike, streľbe, 
plávaní, vzpieraní a zápasení.

✪		Prvým olympijským šam-
piónom v  tenise bol Ír John 
Boland, reprezentujúci Veľkú 
Britániu. V roku 1896 zdolal 
Gréka Dionysiosa Kasdaglisa.

✪		Prvou ženskou olympijskou 
víťazkou sa stala v  Paríži 
roku 1900 Britka Charlotte 
Cooperová.

✪		V Londýne 1908 a Štokholme 
1914 sa turnaj uskutočnil 
v hale i vonku, v oboch tur-
najoch sa udeľovali medaily.

✪		Od debutu tenisu na olym-
pijských hrách boli aj tri razy 
ukážkové turnaje – v Aténach 
1906, v Mexiko City 1968 a v 
Los Angeles 1984.

✪		V Los Angeles ´84 bol ukáž-
kový turnaj určený hráčom 
do 21 rokov – zvíťazil Švéd 
Stefan Edberg a Nemka Steffi 
Grafová. Ako plnohodnotný 
medailový šport sa tenis vrátil 
do programu olympijských 
hier v Soule 1988.

✪		Londýn sa stal prvým mes-
tom, ktoré je tretí raz dejis-
kom olympijských súťaží – po 
rokoch 1908 a 1948.

✪		Roku 1908 sa tenis hral na 
Worple Road, kde bol vtedy 
domov All England Clubu. 
Olympijský turnaj 2012 sa 
uskutoční v All England Lawn 
Tennis Clube vo Wimbledone 
na Church Road. Roku 1948 
tenis nebol v programe lon-
dýnskych hier.

✪		Najviac tenisových medailí 
získala na OH Veľká Británia 
(41) pred USA (34).

✪		Jedinými úspešnými ob-
hajkyňami titulu v  histórii 
boli americké menovkyne 
Gigi Fernandezová a Mary 
Joe Fernandezová: štvorhru 
vyhrali v Barcelone 1992 a 
Atlante 1996.

✪		Jedinou trojnásobnou zlatou 
medailistkou je od soulské-
ho návratu tenisu pod päť 
kruhov Venus Williamsová. 
Američanka vyhrala dvojhru 
a  štvorhru v Sydney 2000 
a štvorhru v Pekingu 2008.

Slovenskí tenisti sa zúčastňujú na 
olympijských hrách v samostatných 
slovenských výpravách od roku 
1996. Slovenské zastúpenie nechý-
balo ani v roku 1992: Marián Vajda 
v Barcelone vypadol v prvom kole. 
Štyri roky predtým sa o slávu česko-
slovenského tenisu postaral v Soule 
1988 bojnický rodák Miloslav Mečíř, 
ktorý získal singlové zlato a po boku 

Milana Šrejbera bronz vo štvorhre.
V  ére samostatnosti bolo maxi-

mom slovenského tenisu sydneyské 
štvrťfinále dvojice Kučera, Hrbatý vo 
štvorhre. V dvojhre sa najďalej – do 
tretieho kola – dostala Karina Hab-
šudová v Atlante 1996 aj Sydney 2000 
a  Dominika Cibulková v  Pekingu 
2008. Muži sa v dvojhre medzi po-
sledných 16 nikdy nedostali. 

Tenisti, ktorí reprezentovali 
Slovensko na OH 1996 – 2008 – 
muži (podľa abecedy): Karol Beck, 
Dominik Hrbatý, Ján Krošlák, Karol 
Kučera, ženy: Dominika Cibul-
ková, Karina Habšudová, Daniela 
Hantuchová, Ľubomíra Kurhajcová, 
Henrieta Nagyová, Katarína Stu-
deníková, Martina Suchá, Radka 
Zrubáková.

Maximom jedno štvrťfinále

1996 (počet slovenských tenistov: 5)
muži, dvojhra: Karol Kučera – 2. kolo, Ján 
Krošlák – 1. kolo. Štvorhra: Karol Kučera, 
Ján Krošlák – 1. kolo.
Ženy, dvojhra: Karina Habšudová – 3. kolo, 
Radka Zrubáková – 2. kolo, Katarína Studení-
ková – 1. kolo. Štvorhra: Karina Habšudová, 
Radka Zrubáková – 1. kolo.
2000 (počet slovenských tenistov: 5)
muži, dvojhra: Karol Kučera – 2. kolo, Domi-

nik Hrbatý – 1. kolo. Štvorhra: Karol Kučera, 
Dominik Hrbatý – štvrťfinále.
Ženy, dvojhra: Karina Habšudová – 3. kolo, 
Henrieta Nagyová – 1. kolo. Štvorhra: Karina 
Habšudová, Janette Husárová – 2. kolo.
2004 (počet slovenských tenistov: 6)
muži, dvojhra: Dominik Hrbatý – 2. kolo, Ka-
rol Beck – 1. kolo, Karol Kučera – 1. kolo. Štvor-
hra: Dominik Hrbatý, Karol Beck – 1. kolo.
Ženy, dvojhra: Daniela Hantuchová – 2. 

kolo, Martina Suchá – 1. kolo, Ľubomíra 
Kurhajcová – 1. kolo. Štvorhra: Daniela Han-
tuchová, Janette Husárová – 1. kolo, Martina 
Suchá, Ľubomíra Kurhajcová – 1. kolo.
2008 (počet slovenských tenistov: 4)
muži, dvojhra: Dominik Hrbatý – 2. kolo. 
Ženy, dvojhra: Dominika Cibulková – 3. 
kolo, Daniela Hantuchová – 2. kolo. Štvor-
hra: Daniela Hantuchová, Janette Husárová 
– 1. kolo.

Na rebríčky po 
Roland Garros 
čakalo veľa teni-
sových adeptov 
túžiacich hrať pod 
piatimi kruhmi 
v Londýne. Na ich 
základe bolo čias-
točne jasné, kto bude 
na olympijskom turnaji 
vo Wimbledone reprezen-
tovať Slovensko. Nomináciu 
si priamo, na základe postavenia 
v  rebríčku, vybojovali Dominika Ci-
bulková (12. WTA), Daniela Hantuchová (24.), Lukáš 
Lacko (58.) a Martin Kližan (60.).

Nasledoval list z Medzinárodnej tenisovej federácie, 
ktorý tieto mená oznámil a do 21. júna musel STZ 
potvrdiť štart tohto kvarteta na OH. Znamená to, že 
Hantuchová si na olympiáde zahrá po tretí raz, Cibul-
ková bude mať reprízu a Lacko s Kližanom premiéru. 
Pár Hantuchová, Cibulková sa vo štvorhre predstaví na 
OH spoločne prvý raz. STZ požiadal o voľnú kartu do 
štvorhry mužov pre pár Filip Polášek, Martin Kližan. Na 
odpoveď, či žiadosť o štart nášho najlepšieho deblistu 

Poláška, 25. vo 
svetovom  reb-
ríčku štvorhry, 
akceptujú, si zväz 
musel  počkať .  
Zoznamy štartu-
júcich, vrátane 
štvorhry mužov 

a žien, mala zverejniť 
ITF 28. júna, čo bolo 

po uzávierka nášho me-
sačníka. O miešanej štvorhre, 

ktorá má v Londýne premiéru, sa 
rozhodne v dejisku hier. 

Právo na účasť má v dvojhre 56 najlepších hráčok 
(z každej krajiny 4, maximálne 6 aj so štvorhrou).  
K nim pribudne 8 držiteliek voľných kariet (6 od ITF 
a  2 od tripartitnej komisie už dostali Paraguajčanka 
Cepedeová-Roygová a Vogtová z Lichtenštajnska). 
Aj mužský pavúk dvojhry bude mať 64 mien, 56 na 
základe rebríčka (cut bol pod 66. miestom), plus 8 
držiteľov voľných kariet. Štvorhru bude hrať 32 párov, 
z nich 24 priamo na základe rebríčka a 8 s voľnou kar-
tou. V mixe sa predstaví 16 dvojíc – 12 podľa rebríčka  
a 4 s voľnou kartou.

Slováci pod päť kruhov
Londýnsky olympijský turnaj na tráve vo Wimbledone 28. júla – 5. augusta

výsledky slovenských tenistov na oH v ére samostatnosti
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oH Soul 1988

Dvojhra: 
Miloslav Mečíř (ČSSR)
Steffi Grafová (Nem.)

Štvorhra: 
Ken Flach,  

Robert Seguso (USA)
Pam Shriverová,  

Zina Garrisonová (USA)

oH atlanta 1996 

Dvojhra: 
Andre Agassi (USA),

Lindsay Davenportová (USA)
Štvorhra: 

Todd Woodbridge, 
Mark Woodforde (Austr.)
Mary Joe Fernandezová, 
Gigi Fernandezová (USA)

oH atÉnY 2004

Dvojhra: 
Nicolás Massú (Čile)

Justine Heninová (Belg.)
Štvorhra: 

Nicolás Massú,
Fernando González (Čile)
Li Ting, Sun Tian-tian (Čína)

BarCelona 1992

Dvojhra: 
Marc Rosset (Švajč.), 

Jennifer Capriatiová (USA)
Štvorhra: 

Boris Becker,  
Michael Stich (Nem.)

Mary Joe Fernandezová, 
Gigi Fernandezová (USA)

oH SYDneY 2000

Dvojhra:  
Jevgenij Kafeľnikov (Rus.)
Venus Williamsová (USA)

Štvorhra:  
Sebastien Lareau, 

Daniel Nestor (Kan.)
Venus a Serena  

Williamsové (USA)

oH PekinG 2008

Dvojhra: 
Rafael Nadal (Šp.)

Jelena Dementievová (Rus.)
Štvorhra: 

Roger Federer,  
Stanislas Wawrinka (Švajč.)

Serena a Venus  
Williamsové (USA)

OLYMPIJSKí VíŤaZI
✪		Od Soulu 1988 sú Čiľan Fer-

nando González a Nemka Steffi 
Grafová jedinými hráčmi s kom-
pletnou medailovou kolekciou.

✪		Španielka Conchita Martinezová 
je jedinou tenistkou, ktorá zís-
kala medailu na troch rôznych 
OH – striebro roku 1992, bronz 
na OH 1996 a striebro roku 2004 
– všetky medaily sú zo štvorhry.

✪		Najviac medailí – po tri – medzi 
mužmi vybojovali Reginald Do-
herty, Charles Dixon a Gunnar 
Setterwall, medzi ženami patrí 
líderské postavenie s piatimi me-
dailami Kathleen McKaneovej.

✪		Najmladším zlatým olympij-
ským medailistom bol Nemec 
Freidrich Traun (vyhral štvorhru 
s Johnom Bolandom, keď mal 
20 rokov a 13 dní). Najmladšou 
šampiónkou medzi ženami je 
Jennifer Capriatiová z USA. Keď 
vo finále v Barcelone ́ 92 zdolala 
Grafovú, mala iba 16 rokov.

✪		Najstarším zlatým medailistom 
na OH je Brit George Hillyard – 
v  Londýne 1908 mal 44 rokov, 
keď vyhral štvorhru.

✪		Švajčiar Marc Rosset, víťaz v Bar-
celone 1992, bol od soulského 
návratu tenisu do programu, 
zlatým medailistom s najnižším 
rankingom - bol 44. na svete. 
Všetkých šesť žien, víťaziek 
dvojhry od roku 1988, patrilo 
do TOP 10.

✪		Olympijský turnaj sa na tráve 
hral v minulosti v Londýne 1908 
a Antverpách 1920.

✪		Wimbledon je jediným grand-
slamovým dejiskom, ktoré hostí 
olympijský turnaj.

✪		Steffi Grafová je jedinou drži-
teľkou zlatého Slamu v  kalen-
dárnom roku. Nemka vyhrala 
roku 1988 všetky turnaje veľkej 
štvorky a OH v Soule.

✪		Z mužov dokázali získať kariérny 
Grand Slam aj olympijské zlato 
iba Andre Agassi (Atlanta ´96) 
a Rafael Nadal (Peking 2008).

✪		Za londýnske olympijské ví-
ťazstvo v dvojhre získa muž do 
rebríčka 750 bodov, žena 685.

✪		Žreb olympijského turnaja sa 
uskutoční 26. júla, turnaj sa hrá 
v dňoch 28. 7 – 5. 8. na 12 zápa-
sových dvorcoch.

✪		Finále mužov sa hrá na tri víťaz-
né sety, ostatné zápasy na dva 
víťazné sety, v mixe sa tretí set 
hrá ako zápasový tajbrejk.

OlympiJsKý
KAleiDOsKOp

Dvojstranu pripravila:
Zuzana WISTEROVÁ
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Slovenská tenistka Janette Husárová medzi štartmi na 
turnajoch stihla pripraviť druhý ročník Slovenská spori-
teľňa River Park Kids Run pre deti vo veku 2 - 9 rokov. 
Len čo sa vrátila z Paríža, kde naša vynikajúca deblistka 
tradične slávi svoje júnové narodeniny (tentoraz 38.), 
pustila sa do príprav bežeckého podujatia.

V tieni výškových budov River Parku sa zišlo na dunaj-
skom nábreží v druhú júnovú sobotu do 200 detí, ktoré 
si to na trati 110 m - 410 metrov rozdali medzi sebou v 
piatich vekových kategóriách. 

Štart,  cieľ i  trať lemovaná reklamami pripomínala 
veľké bežecké podujatie a aj ceny boli lákavé. V cieli síce 
stál trnavský model 208 spoločnosti Peugeot, partnera 
podujatia, ale ten lákal najmä rodičov. Pre deti nachystala 
Husárová a jej spolupracovníci výlučne športové ceny. Me-
dzi nimi poukážky na kurzy plávania, tenisu a jazdy na 

kolieskových korčuliach. Na nábreží organizátori postavili 
aj Babolat minitenis kurt a najmenšie deti si pod vedením 
inštruktorov mohli zahrať. Podujatím  sprevádzal bežecký 
nadšenec moderátor Sajfa, ktorý na dekorácii najlepších 
privítal i hokejového brankára NHL Jaromíra Haláka.

Husárová, majsterka sveta vo štvorhre 2002 a držiteľka 
25. titulov na hlavnej profesionálnej úrovni, motivuje 
deti k  športovaniu. Orientuje sa najmä na svoj šport, 
v Stupave organizuje pravidelne tenisové kempy, ale už 
má za sebou aj usporiadanie profesionálnych tenisových 
turnajov žien (najbližší bude 5. – 12. augusta v Piešťa-
noch). Návrat do profitenisu po dvojročnej pauze, ktorú 
využila okrem iného aj na spoznávanie Himalájí, jej 
dodal nový entuziazmus. Z nuly sa za krátky čas stala 
vo štvorhre 60. hráčkou sveta! 

(zw)

Husárová motivuje 
deti športovať

Hokejový brankár Jaroslav HALÁK 
dekoroval najlepších

Moderátor Saifa

Tlačenica na štarte

Medailista

Inštruktori dávali prvé lekcie tenisu
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Ani v jubilejnom ročníku sme sa 
nedočkali v  dvojhre slovenského 
víťaza, najďalej - do štvrťfinále – sa 
prebojoval Miloš Mečíř ml. Ale tur-
najová torta chutila aj bez povestnej 
čerešničky. 

„Nemali sme ideálne počasie, je-
den deň výdatne pršalo, no zápasový 
sklz sme dohnali. Inak nám vyšlo 
všetko – bol to dobrý turnaj, s kva-
litnou účasťou a počas vyvrcholenia 
aj s diváckym záujmom. Tešilo ma, 
že sme v Košiciach opäť spropagovali 
tenis. Deti si ho chodili vyskúšať do 
nákupného strediska, kde sme inšta-
lovali kurt,“ dodal Stankovič. Pred 
turnajom tipoval za víťaza Slovinca 
Aljaža Bedeneho a tip mu aj vyšiel. 
„Videl som ho v televízii na challen-
geri v  Prahe v  súboji s  Kližanom. 
Zápas prehral, ale ide o  hráča na 
vzostupe. Myslím si, že čo nevidieť 
bude hlboko vo svetovej stovke.“

Ľubľanský rodák Aljaž Bedene 
pochádza z dvojičiek. Má 22 rokov 
a  prežíva najlepšiu sezónu kariéry 
– po Košice Open poskočil v  reb-
ríčku o  18 miest na 111. pozíciu. 
Jeho finálovým súperom na Aničke 
bol Nemec Simone Greul, obhajca 
trofeje, ktorý dokonca po turnaji 
poskočil o 73 miest na 245., pravda, 
v minulosti bol už 55. hráčom sveta. 

V závere turnaja chýbalo slovenské 
zastúpenie nielen v dvojhre, ale aj vo 
štvorhre. Najvyššie nasadený sloven-
sko-americký pár Zelenay, Parrott 
vypadol už v prvom kole, z našich 
prekvapili Simčák so Šprochom, 
ktorí postúpili do semifinále.

„Videl som náznak zlepšenia 
u  kvalifikanta Andreja Martina. 
V prvom kole hlavnej súťaže však už 
bol evidentný výkonnostný rozdiel 
medzi ním a jeho českým premoži-
teľom Hájekom. Hrbatý to stále ešte 
vie, aj keď sa roky podpisujú pod 
jeho niekdajšiu rýchlosť. Miloš Me-
číř ml. odohral dobrý turnaj, herne 
sa zlepšil, mal vo štvrťfinále niekoľko 
šancí, ale v rozhodujúcich chvíľach 
si prestal veriť,“ hodnotí Slovákov 
Stankovič. Hrbatý zdolal v  prvom 
kole Argentínčana Velottiho (230. 
ATP) a  s  úsmevom k  svojmu bo-
dovému zisku poznamenal: „Stále 
zostávam na tenisovej mape.“ 

Po prvom desaťročí Košice Open 
sa Stankovič a  spol. – ako hovoria 
– nakopli do ďalších turnajových 
rokov. „Vždy sme mali víziu robiť 
príjemný turnaj s  dobrou účasťou 
a  so záujmom partnerov o  jeho 
podporu. Ani po jubilejnom ročníku 
sa to nemení.“

Zuzana WISTEROVÁ

Jubilejná torta chutila  
aj bez čerešničky 

Turnaj challengerovej série Košice Open 2012 vyhral Slovinec Aljaž Bedene
Výkonný riaditeľ turnaja challengerovej série Košice Open 

2012 (dotácia 30 000 eur + H) Branislav Stankovič si na 10. ročník 
podujatia želal slovenského víťaza. „Bola by to čerešnička na torte,“ 
vravel bývalý profesionál, ktorý júnovú akciu na Aničke pripravuje 
už niekoľko rokov s podporou Miloslava Mečířa v pozícii riaditeľa 
turnaja.

Branislav STANKOVIČ odovzdal šek Radoslavovi DRÁBOVI, zástupcovi sociál
neho domu Dorka 

koŠiCe oPen 2012
11. – 16. 6. 2012

výsledky Slovákov + finálové výsledky
D v o j H r a

kvalifikácia
1. kolo: Stadler (Nem.) – Šproch 60, 62, Diez 
(7-Kan.) – Klobušovský 61, 63, Gombos – Sat-
schko (Nem.) 64, 64, Vasilevski (B-rus.) – Mick 
64, 62, Rochette (3-Fr.) – M. Kianička 60, 61, 
Simčák – Janúch 16, 76(3), 63, Partl – Kovalík 

63, 46, 63, Martin (8) – Fucsovics (Maď.) 62, 
64, Michalička (4-ČR) – Maruščák 61, 76(3), 
Langer (Nem.) – Semjan 63, 64, Monroe 
(USA) – Masár 16, 76(5), 62, Michon (6-Fr.) 
– Vittek 63, 63, 2. kolo: Ignatik (2-B-rus.) – 
Gombos 64, 76(2), Rochette – Simčák 61, 
62, Martin – Partl 61, 62, 3. kolo: Martin 
– Rochette 61, 63.
Hlavná súťaž
1. kolo: Greul (Nem.) – Fabian 64, 61, Mečíř – 

Čapkovič 75, 63, Bedene (4-Slo.) – Červenák 
62, 76(5), Hrbatý – Velotti (Arg.) 64, 63, Martin 
– Felder (Uru.) 63, 64, 2. kolo: Mečíř – Sousa 
(3-Por.) 64, 64, Crivoi (Rum.) – Hrbatý 64, 63, 
Hájek (2-ČR) – Martin 63, 61, ŠF: Dzumhur 
(Bosna a  Herceg.) – Mečíř 76(4), 46, 64. 
Finále: Bedene – Greul 76(1), 62.

Š t v o r H r a
1. kolo: Elias, Sousa (Por.) – Parrott, Zelenay 
(1-USA/SR) 63, 61, Simčák, Šproch – Gawron, 

I. Minář (Poľ./ČR) – bez boja, Ignatik, Vasilev-
ski (4-B-rus.) – Gombos, Kovalík 75, 64, Bede-
ne, Martin (Slo./SR) – Červenák, Polansky (SR/
Kan.) 67(5), 64, 10-7, Bednarek, Kowalczyk 
(3-Poľ.) – Fabian, Veselý (SR/ČR) 36, 61, 10-8, 
ŠF: Simčák, Šproch – Elias, Sousa – bez boja, 
Bednarek, Kowalczyk – Bedene, Martin 75, 
76(4), SF: Ignatik, Vasilevski – Simčák, Šproch 
61, 61. Finále: Bednarek, Kowalczyk – Igna-
tik, Vasilevski 62, 57, 14-12.

Simone GREUL (vľavo) blahoželá víťazovi turnaja Aljažovi BEDENEMU

Fakty o košice open 2012

✪��Slovinec Aljaž Bedene získal za víťazstvo 4300 eur a 80 bodov do 
svetového rebríčka

✪��V kvalifikácii štartovalo 14 slovenských tenistov, iba A. Martin 
postúpil do hlavnej súťaže

✪��V hlavnej súťaži hralo 6 Slovákov, z nich 3 si zahrali osemfinále 
a 1 štvrťfinále

✪��V rámci charitatívnych aktivít sa vyzbieralo 3000 eur, ktoré orga-
nizátori turnaja venovali sociálnemu domu Dorka. Suma 2500 eur 
bola z dražby obrazov, ktoré vznikli zo spolupráce výtvarníka Juraja 
Králika a tenisovej legendy Martiny Navrátilovej
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