
Pravda, 16-ročnej slovenskej tenist-
ke Chantal Škamlovej, ktorá vo finále 
podľahla 24-ročnej Češke Zuzane 
Zálabskej, patrí uznanie za zvládnutie 
náročného týždňa. V ňom ako kvali-
fikantka odohrala 9 zápasov (vrátane 
jednej štvorhry)!

„Pripadal som si ako v  Austrálii. 
Aj v  Piešťanoch sme museli siahnuť 
k prestávkam medzi setmi, aby si hráč-
ky aspoň 10 mi-
nút oddýchli, veď 
sme mali cez 32 
stupňov Celzia,“ 
vravel supervisor 
turnaja László 
N y í r ő  z   M a -
ďarska. Chválil 
prostredie areálu 
HSC, aj jeho pro-
fesionálny dizajn 
vďaka turnajovým 
bannerom. „To, že 
sa stretli vo finále dve kvalifikantky, 
nebýva často ani na desiatkach,“ 
poznamenal. 

Zálabská mala trojročnú pauzu 

po dokončení štúdia bohemistiky. 
Niekdajšia hráčka šiestej stovky reb-
ríčka sa pokúša o  návrat. Škamlová, 
juniorská šampiónka štvorhry na 
Australian Open 2010, je na začiatku 
kariéry v  ženskom tenise. Koncom 
júla by mala byť s  21 bodmi (12 za 
finále v  Piešťanoch) v  ôsmej stovke 
rebríčka WTA. 

„Chantal si dokázala, že môže 
konkurovať  že-
nám. Zapísala si 
body do rebríčka 
za tretiu akciu, ale 
teraz má juniorské 
reprezentačné po-
vinnosti, v auguste 
jej niečo vypadne, 
takže sa bude mu-
sieť snažiť znovu,“ 
vysvetľovala Mar-
tina Suchá, bývalá 
popredná sloven-

ská profesionálka, trénerka Bansko-
bystričanky. Škamlová, trénujúca pod 
jej vedením v Bratislave, patrí do tímu 
Optimus Agency. Trénerka vyčítala 

svojej zverenke pasivitu vo finále. 
„Na začiatku turnaja Chantal nehrala 
dobre. Postupovala vďaka bojovnosti. 
Potom sa rozohrala, vyšiel jej zápas 
s  Nociarovou, našla sa, ale vo finále 
hrala pasívne, nechala súperku útočiť.“ 

Po finálovej prehre si Chantal po-
plakala. „Na únavu sa nevyhováram. 
Ušiel mi začiatok tretieho setu, poro-
bila som veľa chýb. To ma položilo,“ 
povedala slovenská finalistka. Hneď po 
turnaji odcestovala na ME do 18 rokov 
do švajčiarskeho Klostersu.

„Teší ma, že v kvalifikácii nastúpilo 
až 51 tenistiek. V Piešťanoch odohrali 
viaceré Slovenky dobré zápasy. Páčila 
sa mi mladučká Karolína Schmiedlová 
hrajúca s voľnou kartou. V osemfinále 
prehrala až po veľkom boji s neskoršou 
víťazkou,“ uviedla Husárová, ktorá len 
pár týždňov pred piešťanským tur-
najom usporiadala v Bratislave 25-ti-
sícové podujatie ITF so slovenskou 
víťazkou Juríkovou. V čase piešťanskej 
kvalifikácie ju zastúpil v  šéfovaní 
turnaja Branislav Stankovič. „Mala 
som povinnosti v nemeckej bundesli-
ge, hrala som za Radolfzell kľúčové 
stretnutie o titul. Vyšlo to, získali sme 
prvenstvo v nemeckej lige,“ s úsme-
vom oznamovala 36-ročná tenisová 
veteránka, ktorá dostala ponuka hrať 
aj v nasledujúcom roku.

Zuzana WISTEROVÁ

Škamlová v prvom ženskom finále
Husárovej turnaj v 2. ročníku už s názvom ZSE Open podľa generálneho sponzora 

Takmer všetko to, čo si Janette Husárová ako riaditeľka desaťtisícového 
turnaja žien ZSE Open v Piešťanoch želala, vyšlo. Pekné – až tropické 
počasie, bohatá slovenská účasť, po prvý raz získanie generálneho 
sponzora, ktorý vošiel do názvu turnaja. Iba slovenskej víťazky sa 
majsterka sveta vo štvorhre 2002 nedočkala. 

Fakty o zSe open 
v Piešťanoch

✪  V 64-člennom pavúku kvali-
fikácie bolo 20 slovenských 
tenistiek, z  nich do hlavného 
turnaja postúpili tri - Petra 
Mária Kulhová, Jana Urbanová, 
Chantal Škamlová

✪  V  hlavnom turnaji nastúpilo 
10 domácich hráčok, okrem 
troch kvalifikantiek poltucet 
na základe rebríčka a Karolína 
Schmiedlová vďaka voľnej 
karte

✪  Najvyššie nasadenou bola 
Poľka Kaniová (525.), dvojkou 
Slovenka Luknárová (589.)

✪  Polovicu štvrťfinalistiek tvorili 
Slovenky – N. Vajová, Nocia-
rová, Hončová, Škamlová, do 
semifinále postúpili Nociarová 
a  Škamlová a  do finále po 
vzájomnom súboji Škamlová

Chantal ŠKAMLOVÁ, 
finalistka ZSE Open 

2010, preberá trofej z rúk 
prezidenta STZ Tibora 

MACKA, v pozadí riaditeľka 
turnaja Janette HUSÁROVÁ

Finále zSe open 
12. – 18. 7. 2010 v Piešťanoch,  

dotácia 10 000 uSD
D v o j h r a

Zuzana Zálabská (ČR) - Chantal Škamlová 
(SR) 3:6, 6:3, 6:0

Š t v o r h r a
Veronika Domagalová, Paula Kaniová (4-
Poľ.) - Gabriela Horáčková, Petra Krejsová 
(ČR) 6:1, 6:1
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Úspešní v Michalovciach – zľava: Sarah Mária JURÁKOVÁ, Tereza ILAVSKÁ, Alexandra Mária VITEKOVÁ, Alžbeta HOUBOVÁ, Ivan ŠTARKE, Matej SELECKÝ, 
Martin CARO, Matej MARUŠČÁK  

Kvalifikácia dievčat sa nehrala, 
z chlapcov sa do hlavnej súťaže pre-
bojoval domáci Patrik Pčola. Prvé 
body do rebríčka ITF si pripísal ďalší 
Michalovčan Eduard Maskaľ, ktorý 
prešiel prvým kolom, ale v druhom 
ho jednoznačne vyradil  6:0, 6:0 prvý 
nasadený Matej Marusčák. Sympa-
tickým výkonom sa uviedol Mário 
Burda z  Humenného. Prehral až 
v semifinále s Maruščákom, neskor-
ším víťazom, hráčom Slávie Agrofert 
STU Bratislava. Aj Martin Caro 
potvrdil svoje postavenie v rebríčku 
a  dostal sa až do finále. Vo finále 
štvorhry chlapcov dvojica Štarke, 
Selecký zdolala pár Maruščák, Caro.

Dievčatá hrali na hranici svojich 
možností. Výsledkom zodpovedné-
ho prístupu k hre bolo štvrťfinálové 
vyradenie najvyššie nasadenej Slo-
vinky Storovovej Rebeccou Šramko-
vou. Hráčka TK Jednotka podávala 
dobré výkony počas celého turnaja 
a zaslúžene získala primát. V Micha-
lovciach zaujala aj Maďarka Bianca 

Békefiová (v  semifinále prehrala 
s Michaelou Ostrožlíkovou).

Štvorhru vyhrala slovenská dvoji-
ca Ilavská, Juráková, ktorá vo finále 
zdolala krajanky Houbová – Viteko-
vá. Víťazi získali okrem trofejí DVD 
prehrávače venované spoločnosťami 
Eurospan a Kerex. Ako riaditeľ tur-
naja som spokojný. Potešili ma oba 
kompletné pavúky – po 32 chlapcov 
a dievčat. Ako vždy, aj tentoraz, od-
viedol profesionálnu prácu vrchný 
rozhodca turnaja Vladimír Gerhart, 
ale i  mladá rozhodkyňa Monika 

Lešniaková. Poďakovanie patrí 
i manažérovi Eduardovi Maskaľovi, 
správcom  areálu  pod vedením 
Martina Harbuľáka, fyzioterapeutke 
Mihaľovej, ale predovšetkým pod-
porovateľom turnaja VSE Group, 
Lekáreň u  slovenskej lipy, Lekáreň 
Pharmax  LH, Izo 4, Renoma, Hotel 
poštár, Agrostroj a.s, Abalstav spol. 
s.r.o., Penzion Dolina, no na prvom 
mieste generálnym sponzorom EU-
ROSPAN a KEREX.

Moje pochvalné slová na záver 
patria hráčom za disciplínu a  ich 
trénerom za obetavosť. Rodičom ob-
čas chýba nadhľad – keď ich ratolesť 
vyhráva, je všetko v poriadku. Keď 
prehráva, je všetko zlé... V tenise si 
treba vážiť každé euro, ktoré získame 
od sponzorov. V  Michalovciach si 
vážime i  dôveru zväzu, ktorý nás 
poverí organizovaním turnajov. 

D v o j h r a
Matej Maruščák – Martin Caro 
6:2, 6:3
Rebecca Šramková - Michaela 
Ostrožlíková 6:4, 6:3

Š t v o r h r a
Ivan Štarke, Matej Selecký – Matej Maruščák, Martin 
Caro 6:3, 4:6, 10:7
Tereza Ilavská, Sarah Juráková  - Alžbeta Houbová, 
Alexandra Viteková 1:6, 6:3, 11:9

eurospan Cup 2010 vyhrali
Maruščák a r. Šramková

O turnaji hráčov do 16 rokov v Michalovciach píše riaditeľ podujatia Tibor Lešniak

Eurospan Cup 2010, turnaj TEJT 3 U16, usporiadal Tc STŠ 
Michalovce 12. - 18. júla. Možno by sme mali tento turnaj nazvať 
„Tropical Cup“, lebo sa hralo vo veľkej horúčave. Prvenstvá zostali 
na Slovensku. Dvojhru vyhrali Matej Maruščák a Rebecca Šramková.

Tenisti na OH mládeže do singapuru
Tenisti tvoria najpočetnejšiu skupinu v  slovenskej 

výprave, ktorá bude reprezentovať 14. - 26. augusta na 
premiérových olympijských hrách mládeže v  Singapure. 
Pod vedením trénera NTC Petra Hubera sa na vrcholnej 
udalosti olympijských nádejí predstavia Filip Horanský, 
Jozef Kovalík, Chantal Škamlová, Jana Čepelová.

Slovensko bude v Singapure zastúpené v 8 športoch 15 
športovcami. Časť z nich už uprostred júla zložila slávnost-
ný sľub do rúk prezidenta SOV Františka Chmelára v Kú-

peľnej dvorane v Piešťanoch. Športovci dostali menovací 
dekrét od prezidenta SOV a od strelkyne Danky Bartekovej, 
ambasádorky hier v Singapure, účastnícky odznak. Šéfom 
slovenskej výpravy na I. OH mládeže bude Vladimír Miller. 

V Singapure sa v 201 disciplínach v 26 športoch pred-
staví 3594 mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov. V každom 
športe príslušná medzinárodná federácia určila vekovú 
hranicu. Jedna krajina môže vyslať maximálne 70 špor-
tovcov.

Finále eurospan Cup 2010 v michalovciach
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• tenisové ihriská
• nafukovacie haly
•  predaj a dovoz balenej 

antuky
• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 
areálov

•  inžinierska a projektová 
činnosť

• detské ihriská

„Tentoraz lepšie obstáli dievčatá 
ako chlapci,“ uviedol tréner hod-
notenie štvorice Monika Staníko-
vá, Sarah Mária Juráková, Oliver 
Nagy a Martin Blaško. „Obe naše 
hráčky  prehrali vo štvrťfinále. 
Jurákovej ešte chýbajú väčšie me-
dzinárodné skúsenosti. Staníková 
sa v  deň svojho štvrťfinálového 
zápasu necítila fit, ale s Chorvát-
kou Konjuhovou bojovala tri sety,“ 
poznamenáva tréner. 

nagy vypadol 
v prvom kole

Obaja naši chlapci patria medzi 
absolútnu európsku špičku. Nagy 
bol siedmy nasadený, ale nečakane 
vypadol už v prvom kole. Blaško 
bol turnajovou deviatkou, vyhral 
dva zápasy, na rakete súpera zostal 
v osemfinále. 

„Olivera Nagya zastihol zápas 
prvého kola v akomsi útlme. Chý-
bala mu energia, vo veľkom teple 
pôsobil dosť unavene a s Francú-
zom Davidom prehral v  dvoch 
setoch. Martin Blaško medzi po-
sledných 16 postupoval bez straty 
setu. Škoda, že ho v  osemfinále 
s Belgičanom Veysom v  treťom 
sete rozhodila sporná lopta. Stratil 
koncentráciu a  prehral,“ dodáva 

Oclandio k vystúpeniu košického 
tenistu, ktorého ako osobný kouč 
trénuje v Bratislave od minulého 
roka.

kto udrží loptu v hre,  
je úspešný

Slovenskí hráči štvorhru nehrali 
(pre oneskorený príchod nestihli 
zápis), ale aj tak strávili v  klube, 
kde  turnaj usporiadali, celý deň. 
„To bola nevýhoda. Transport 
fungoval len ráno a  večer, byť 
celý deň v areáli bolo pre hráčov 
dosť únavné. Sledoval som viac 
zápasov. Tenisti tejto vekovej 
kategórie nehrajú zatiaľ veľmi 
ofenzívne. V  Paríži bol úspešný 
ten, kto udržal loptu dlho v hre,“ 
dodal brazílsky tréner žijúci na 
Slovensku. Oclandio pomery u nás 
pozná dôverne aj vďaka slovenskej 
manželke, bývalej tenistke Jarmile 
Trnečkovej. Spolu študovali na 
Floride, neskôr žili v  brazílskom 
Florianopolise, odkiaľ pochádza 
i brazílska legenda Guga Kuerten. 
Oclandio k nám pravidelne chodí 
od roku 1995. Pred tromi rokmi sa 
rozhodli s manželkou usadiť sa na 
Slovensku, od budúceho roka by 
už brazílsky rodák rád cestoval so 
slovenským pasom.  (zw)  

v Paríži dva razy štvrťfinále
Vystúpenie slovenských hráčov na turnaji do 14 rokov hodnotí tréner Oclandio Pinho Siqueira

Na júlovom parížskom turnaji prvej 
kategórie viedol kvarteto slovenských re-
prezentantov do 14 rokov Oclandio Pinho 
Siqueira, Brazílčan žijúci a  trénujúci na 
Slovensku. Pre „Okiho“, ako v  skratke 
volajú u  nás trénera pôsobiaceho na 
bratislavských dvorcoch TK Ekonóm, to 
bol prvý výjazd na reprezentačnej úrovni.  oclandio PinHo 

SiQueira

Martin BLAŠKO skončil v Paríži v osemfinále

2. 7. 2010
výsledky Slovákov

C H l a P C i
1. kolo: Blaško (9) – Michalek 
(Poľ.) 62, 61, David (Fr.) – Nagy 
(7) 75, 63, 2. kolo: Blaško – Tu 
(Austr.) 64, 64, 3. kolo:  Veys 
(Belg.) – Blaško 64, 46, 62.

D i e v Č a t Á
1. kolo: Staníková (4) – Enmerová (Fr.) 60, 62, Jurá-
ková – Michaudová (Fr.) 64, 75, 2. kolo: Staníková 
– Keddieová (V. Brit.) 63, 76(2), Juráková – Yihong Li 
(5-Čína) 63, 76(1), 3. kolo: Staníková – Chinsakchaiová 
(Thaj.) 62, 26, 62, Juráková – Bhosaleová (Ind.) 62, 
62, ŠF: Konjuhová (Chorv.) – Staníková 46, 62, 61, 
Ajzatulinová (2-Rus.) – Juráková 75, 64.

ParÍŽ, FranCÚzSko u14
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PIeŠŤaNY

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

Dôležité termíny
reGionÁlne kolÁ

4. - 5. septembra 2010
CeloŠtÁtne FinÁlovÉ kolo

1. - 3. októbra 2010

BraTIslava
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Wimbledon 2010: Serena WILLIAMSOVÁ (USA, víťazka) a Vera ZVONAREVOVÁ (Rusko, finalistka)



Wimbledon 2010: Serena WILLIAMSOVÁ (USA, víťazka) a Vera ZVONAREVOVÁ (Rusko, finalistka)



T
o

m
á

š
 B

E
R

D
Y

C
H

(Č
e

s
k

o
)

fin
a

lis
ta

 W
im

b
le

d
o

n
u

 2
0

1
0



BratiSlava
organizátor Právnik tš trčka & kurek

Chlapci: ŠK TXT Casey Bratislava, TJ Slávia 
Právnik Bratislava A, TK Slávia STU Brati-
slava A, TK Inter Bratislava, TK Pezinok, TK 
Slovan Bratislava, TK Kalinčiakova Bratisla-
va A, TJ Slávia Právnik Bratislava B
Dievčatá: TK Slovan Bratislava, TK Inter 
Bratislava A, TJ Slávia Právnik Bratislava B, 
TK Slávia STU Bratislava A, TJ Inter Bratisla-
va B, TJ Slávia Právnik Bratislava A, Ruži-
novská TA Bratislava, TK Olymp Bratislava 

zÁPaD
organizátor tk kúpele Piešťany

Chlapci: TK Kúpele Piešťany B, TA NET Tr-
nava A, TK Kúpele Piešťany A, Veľké Kosto-
ľany
Dievčatá: Empire Trnava A, ESO Piešťany, 
Empire Trnava B, TK Kúpele Piešťany

organizátor tk ratufa levice
Chlapci: Tc Partizánske, TŠTK Levice B, 
TŠTK Levice A, TŠTK Levice C
Dievčatá: MŠO Štúrovo, TC SPU AX-V Nitra 
A, Topoľčany, Partizánske

StreD
organizátor tk Baník Prievidza

Chlapci: TK Turzovka , Slávia ŽU Žilina, 
TK Sparta P.Bystrica, TK Žilina
Dievčatá: TK Žilina, TK TC Bojnice B, TK TC 
Bojnice A, TK Nová Dubnica

organizátor tk Banská Bystrica
Chlapci: TK Banská Bystrica A, TC Dixon 
Tenisia B. Bystrica, TK Kysucké Nové Mesto 
A, TK Banská Bystrica B
Dievčatá: Lieskovský tenisový klub A,
TK Tennis Fun Banská Bystrica, TK Banská 
Bystrica, TC Dixon Tenisia Banská Bystrica A

vÝCHoD
organizátor tk mladosť košice

Chlapci: Tc STŠ Michalovce, TKM Betliar, 
TK F1 Poprad, TK Mladosť Košice B, 1. TK 
Humenné, TK Mladosť Košice A, Tc STŠ 
Michalovce, TC SCORP Michalovce
Dievčatá: TK Mladosť Košice A, VSE TK 
Akademik Košice B, TK Dranam Košice,  
1. TK Humenné A, VSE TK Košice A, TK 
Mladosť Košice B, ZŠ Čsl. Armády Prešov, 
1. TK Humenné B

Družstvá postupujúce z oblastného do regionálneho finále

PrIevIDZa

BaNsKá BYsTrICa

levICe

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

KOŠICe
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Naši na Ms nepostúpili
Tenisti SR do 14 rokov vyhrali kvalifikačnú skupinu, vo finálovej boli siedmi

V  kvalifikačnej skupine v  ru-
munskom Kluži nastúpilo najvyššie 
nasadené Slovensko v zložení Oliver 
Nagy, Martin Blaško, Samuel Ho-
dor. Turnaj sprevádzalo daždivé 
počasie, ktoré poznačilo dvorce – 
boli dosť mäkké. Začínali sme so 
Srbskom – s  týmto súperom sme 
sa stretli už po štvrtý raz za ostatné 
dva roky. Tri razy v minulosti sme 

prehrali, tentoraz sme zvíťazili. 
V druhom kole sme sa stretli s ne-
ľahkým protivníkom – Belgickom. 
Po dvojhrách bol stav 1:1. Nagy už 
po druhý raz prehral so Salmanom 
(predtým na turnaji v Piešťanoch). 
Urobil viac chýb a to jeho výborne 
hrajúci súper využil. Blaško získal 
bod po zodpovednom výkone a vo 
štvorhre bola naša dvojica úspešná. 

Belgičania debla vôbec nevedia 
hrať...

odvrátili tri mečbaly  
a vyhrali štvorhru

Finále s Maďarskom začal Blaško 
bezchybným výkonom v prvom sete 
a naň nadviazal aj v druhom. 
Nagy podal tiež veľmi dob-
rý výkon v  zápase s  eu-
rópskou dvojkou Bíróm. 
Súperi sa za potlesku 
divákov ťahali tri sety, 
v koncovke bol šťastnejší 
Bíró. Aj Oliver si zaslúži 
veľkú pochvalu za bojovný 
výkon. V  rozhodujúcej štvorhre 

naši hráči odvrátili tri mečbaly, 
napokon vyhrali a do finálovej sku-
piny na Mallorce postúpili z prvého 
miesta. 

Z troch možných súperov vo vy-
vrcholení  - Ruska, Veľkej Británie 
a Dánska - najvyššie nasadenému 

Slovensku určil žreb ťažkého 
súpera – Rusko. Vo Win-
ter Cupe sme vo vyrov-
nanom súboji vyhrali, 
v  letnom pohári sme 
Rusku podľahli. Hráči 
súpera podali v extrém-

nom teple veľmi dobrý 
výkon. Držali sa aj naši hráči, 

bojovali v  troch setoch, ale obaja 
prehrali so súpermi, ktorí 
mali lepšiu výdrž. Znamena-
lo to, že slovenský tím stratil 
šancu bojovať o medaily. 

Súboj s Dánskom  
poznačila únava

Zostala motivácia bojo-
vať o  piate miesto, ktoré 
by zaručovalo účasť na MS 
v  Prostějove. Ale ani tento 
cieľ sme nedosiahli. Pre-
hrali sme s  Dánskom, keď 
po Blaškovom víťazstve za 
stavu 1:0 doľahla na Olivera 
Nagya kríza. Prenasledovala 
ho únava, bolesť brucha a ne-
dokázal splniť rolu favorita. 
Verili sme, že pauza medzi 
singlovými zápasmi a štvor-
hrou nám pomôže. Ale nepo-
mohla. Dáni zahrali výbornú 
štvorhru, boli úspešní na sieti 
a postarali sa o prekvapenie 
na náš účet. 

Zápas o  konečné siedme 
miesto s Maďarskom bol už 
len o prestíži – zvíťazili sme 
a skončili na siedmom mieste 
v Európe. Pravda, naše ambí-
cie boli po druhom mieste na 
Winter Cupe aj na Summer 
Cupe vyššie. Finálová časť 
súťaže nám však nevyšla. 
Francúzsko, suverénne naj-
lepší tím, vyhralo v  zime 
i v lete. Ostatné družstvá boli 
vzácne vyrovnané.

Slovenskí tenisti do 14 rokov postúpili ako víťazi kvalifikačnej 
skupiny do finálovej. V  nej sa im však nepodarilo zabojovať 
o  medailu, ba ani o postup na prostějovské MS. Konečné siedme 
miesto je menej, než sa očakávalo. Vyjadril to vo svojom komentári 
k vystúpeniu Slovenska i kapitán tímu Daniel ČÁLIK:

C h l a p c i  d o  1 4  r o k o v
kvaliFikÁCia
27. – 29. 6. 2010

Skupina C – kluž, rumunsko
1. kolo: Rumunsko- Bulharsko 3:0, Belgic-
ko – Lotyšsko 2:1, Maďarsko – Rakúsko 2:1, 
Slovensko – Srbsko 3:0 (Blaško – Conkič 62, 
75, Nagy – Rakič 63, 63, Blaško, Nagy – Rakiš, 
Sunjevarič 75, 63)
Semifinále: Maďarsko – Rumunsko 2:1, Slo-
vensko – Belgicko 2:1 (Blaško – Veys 64, 64, 

Nagy – Salman 46, 36, Blaško, Nagy – Salman, 
Stevens 62, 63)
Finále: Slovensko – maďarsko 2:1 (Blaško – 
Kovács 60, 63, Nagy – Bíró 36, 64, 67(3), Blaško, 
Nagy – Bíró, Valkusz 64, 36, 76(5)
konečné poradie – o 3. miesto: Belgicko 
– Rumunsko 3:0
konečné poradie, C-skupina: 1. Sloven-
sko, 2. Maďarsko, 2. Belgicko, 4. Rumun-
sko, 5. Rakúsko, 6. Srbsko, 7. Lotyšsko,  
8. Bulharsko

FinÁle
2. – 4. júla 2010

magalluf, Španielsko
1. kolo: Poľsko – Dánsko 2:1, Francúzsko 
– Maďarsko 3:0, V. Británia – Taliansko 2:1, 
Slovensko – rusko 1:2 (Blaško – Čepelev 
67(4), 62, 16, Nagy – Medvedev 63, 57, 16, Ho-
dor, Blaško – Čepelev, Našatyrkin 64, 06, 76(9).
Semifinále: Poľsko – Rusko 2:1, Francúzsko 
– v. Británia 3:0. Finále: Francúzsko – Poľsko 
3:0. o 3. miesto: V. Británia – Rusko 2:1.

o 5. – 8. miesto: Taliansko – Maďarsko 3:0, 
Slovensko – Dánsko 1:2 (Blaško – Han-
nestad 62, 63, Nagy – Soendergaard 36, 26, 
Blaško – Nagy Hannestad, Soendergaard 64, 
36, 26), o 5. miesto: Taliansko – Dánsko 3:0, 
o 7. miesto: Slovensko – maďarsko 2:1 (Ho-
dor – Valkusz 63, 63, Blaško – Kovács 64, 61, 
Hodor, Nagy – Kovács, Valkusz 26, 36)
konečné poradie: 1. Francúzsko, 2. Poľsko, 
3. V. Británia, 4. Rusko, 5. Taliansko, 6. Dán-
sko, 7. SlovenSko, 8. Maďarsko

me družstiev

Po víťazstve v kvalifikačnej skupine v Kluži – zľava Oliver NAGY, kapitán Daniel ČÁLIK, Martin BLAŠKO, Samuel HODOR
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