
Muselo sa hrať
 v hale na koberci

V  úvodnom stretnutí nastúpi-
lo naše družstvo proti Lotyšsku. 
Vzhľadom na  daždivé počasie sa 
hralo v hale na koberci, čo si vyža-
dovalo od hráčov rýchle prispôso-
benie sa. V prvom zápase nastúpil 
Patrik Fabian proti Fomkinsovi. Pri-
hliadnuc na povrch si zvolil rozum-
nú taktiku – ako ľavák využíval 
podanie s bočnou rotáciou hlavne 
z ľavej strany a pokračoval účinným 
forhendom do otvorenej časti dvor-
ca. Prvý set zvládol v tajbrejku 7:4, 
v  druhom stále viedol, vyhral 6:4 
a získal prvý bod Slovenska.

V súboji tímových jednotiek na-
stúpil M. Kianička proti M. Pondzu-
sovi. Objektívne treba konštatovať, 
že súper podal vynikajúci výkon, 
hral obojstranne agresívne, mal veľ-
mi prudké a presné podanie. Hoci 
nášmu reprezentantovi nechýbala 
snaha, nenašiel proti rozbehnutému 
Lotyšovi účinnú protizbraň a pod-
ľahol mu 1:6, 1:6.

Za stavu 1:1 rozhodovala o osu-

de zápasu štvorhra. Za Slovensko 
nastúpila zohratá dvojica Kianička, 
Čelovský. Aj v tomto stretnutí do-
minoval Martins Pondzus, ktorý 
nastúpil spolu s  bratom Janisom 
a bol najlepším na dvorci. Ľavák 
Janis ho účinne dopĺňal hlavne 
rotovaným podaním s  nepríjem-
ným odskokom. Škoda niektorých 
nevyužitých šancí na brejk, keď 
mali naši hráči pri podaní súperov 
40:0 a 40:15! Naša dvojica nakoniec 
zápas prehrala v dvoch setoch a Lo-
tyšsku sme podľahli 1:2.

O siedme miesto 
už bez straty setu

Ako sa neskoršie ukázalo, mali 
sme najhoršie vylosovanie. Náš 
súper z  prvého kola sa totiž stal 
celkovým víťazom našej skupiny!

V  stretnutí o  umiestnenie proti 
Chorvátsku dostal príležitosť v dvoj-
hre spolu s Fabianom aj Čelovský. Aj 
toto stretnutie sa hralo v hale, vonku 
stále pršalo. Obaja hráči však svoje 
dvojhry prehrali. Celkový výsledok 
skorigovala víťazná štvorhra Kianič-
ka, Čelovský.

V  záverečnom stretnutí o  ko-
nečné 7. miesto sme nastúpili 
proti Slovinsku. V dvojhre Kianička 
a Fabian, vo štvorhre pár Kianička, 
Čelovský. Všetky zápasy sme vyhrali 

bez straty setu a  skončili sme na 
siedmej priečke. Očakávali sme však 
lepšie umiestnenie. Útechou nám 
môže byť iba fakt, že hneď v úvode 
sme narazili na neskoršieho víťaza.

 TENISOVÁ HALA
Zima 2010 / 2011

Od 8 € / hod.
     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné  
objednávky: 

0905 240532

Hodinové  
objednávky:  

0905 109378

Ťažký žreb – vyradil nás víťaz
O vystúpení chlapcov do 16 rokov na ME píše kapitán tímu Ladislav MACKO

Kvalifikačná skupina ME družstiev 
do 16 rokov sa hrala  vo švajčiarskom 
Beringene (28. – 30.7.). Družstvo Slovenska 

nastúpilo v zložení Michal Kianička, Patrik 
Fabian a Dávid Čelovský a po dvoch prehrách 
a jednom víťazstve obsadilo siedme miesto. 

Do fi nálovej skupiny v Le Touquet postúpili 
Lotyšsko a  Rusko, vo finálovej skupine 

triumfovalo domáce Francúzsko. 

ME  DRUŽSTIEV
C h l a p c i  d o  1 6  r o k o v

KVALIFIKÁCIA
28. – 30. 7. 2010

Skupina D – Beringen, Švajčiarsko
1.  kolo: Portugalsko – Švajčiarsko 2:1, 

Rusko – Slovinsko 3:0, Turecko – Chorvátsko 

2:1, Lotyšsko – Slovensko  2:1 (Fomkins – 

Fabian 67(4), 46, M. Podzus – M. Kianička 

61, 61, J. Podzus, M. Podzus – Čelovský, 

M. Kianička 63, 64).

Semifi nále: Rusko – Portugalsko 2:1, Lotyš-

sko – Turecko 2:1.

Finále: Lotyšsko – Rusko 2:1.

O 3. miesto: Turecko – Portugalsko 3:0.

O  umiestnenie 5. – 8. miesto: Švajčiarsko 

– Slovinsko 2:1, Chorvátsko – Slovensko 
2:1 (Faber – Čelovský 64, 62, Veger – Fabian 

61, 64, Škvorc, Faber – M. Kianička, Čelovský 

46, 63, 67(3)).

O 5. miesto: Chorvátsko – Švajčiarsko 2:1.

O   7 .  m i e s t o :  S l o v e n s k o  –  S l o v i n -
sko 3:0  (Okorn – Fabian 06,  46,  Roz-

a č  –  M .  K i a n i č k a  1 6 ,  1 6 ,  O k o r n ,  B i -

z jak – M.  K ianičk a,  Čelovský 57,  26) .

Konečné poradie: 1. Lotyšsko, 2. Rusko, 

3. Turecko, 4. Portugalsko, 5. Chorvátsko, 

6. Švajčiarsko, 7. Slovensko, 8. Slovinsko.

FINÁLE, Le Touquet (Francúzsko), 2. – 4. 
8. 2010 – konečné poradie: 1. Francúzsko, 

2. V. Británia, 3. Česko, 4. Srbsko, 5. Rusko, 

6. Lotyšsko, 7. Taliansko, 8. Izrael

Slovenská trojica pred odletom na ME na viedenskom letisku – zľava: 
Michal KIANIČKA, Dávid ČELOVSKÝ, Patrik FABIAN 
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Keďže sa mladé reprezentantky Bosny a Herce-
goviny nedostavili, žrebovalo za spomedzi šiestich 
tímov. Žreb sa zahral s našim osudom: tri silnejšie 
družstvá boli v dolnej časti pavúka (medzi nimi aj 
Slovensko) a tri slabšie v hornej. Najskôr sme si 
zmerali sily so Švajčiarskom. Uberalová v súboji 
s  Biancovou od začiatku len dobiehala skóre. 
Nedarilo sa jej, hoci bola neustále aktívna, tvorila 
hru, v dlhých výmenách však urobila viac chýb 
ako súperka, ktorá veľmi veľa presných úderov 
vybehala a vrátila. Uberalová dokázala nepriaz-
nivý stav z 1:4 obrátiť na 6:5 vo svoj prospech, 
ale prehrala rýchlu hru a  aj tajbrejk. Zápas jej 
nevyšiel. Petra má smoliarsky rok, prenasledovali 
ju zranenia, čo jej znemožnilo trénovať. Držíme 
jej palce, aby sa v jej tenisovej kariére opäť vrátili 
zlaté časy.

Štvorhra vyšla 
na výbornú

V druhej dvojhre mala Schmiedlová celé dia-
nie na kurte neustále pod kontrolou. Švajčiarka 
Reyová si ani veľmi netrúfala robiť jej problémy. 
Karolíne občas spočiatku trvá, než „zahreje 
motor“, no keď sa dostane do správneho tempa, 
získava bod za bodom, a  tak vyrovnala na 1:1. 
Dievčenské štvorhry bývajú nevyspytateľné. Aj tá 
o postup do semifi nále bola. Hoci obe Švajčiarky 
podali v  dvojhrách dobré výkony, v  štvorhre 
nastúpili s veľkým rešpektom, hrali pasívne, čo 

Uberalová s Vajdovou stopercentne využili a sú-
perky deklasovali.

Prišiel deň D, keď sa malo rozhodnúť, či náš 
kvalitný tím postúpi a bude bojovať o medaily vo 
švajčiarskej fi nálovej skupine a zároveň o postup 
na MS. Bielorusko je už po niekoľko sezón našim 

veľkým rivalom. Vajdová odohrala ťažký trojse-
tový zápas s  fyzicky veľmi zdatnou, technicky 
dobre vybavenou a tvrdo hrajúcou Lebeševovou. 
Všetky tri sety boli vyrovnané, v treťom bola za 
stavu 3:3 súperka ošetrovaná, a keď Natália viedla 
4:3, zdalo sa, že je na dobrej ceste za úspechom. 
No potom Lebeševovej začalo vychádzať podanie 
a riskantnou hrou získala bod pre Bielorusko.

S Bieloruskom 
predčasné finále

Sasnovičová má za sebou niekoľko kvalit-
ných výsledkov medzi juniorkami a  začala sa 
presadzovať už aj na ženských turnajoch. So 
Schmiedlovou sa na dvorci nikdy nestretli, a tak 
bolo ťažko odhadnúť, aký bude mať tento zápas 
priebeh. Naša tenistka prehrávala 0:2, ale od tohto 
momentu spustila svoj charakteristický „tenisový 
uragán“ a Sasnovičovej doslova znechutila tenis – 
zmietla ju z dvorca. Schmiedlová vyhrala dvanásť 
hier za krátku chvíľu, ani raz nebola zhoda. Je 
obdivuhodné, aký má Karolína herný potenciál, 
čo dokáže urobiť s  takou kvalitnou súperkou. 
Hoci sa veľmi zlepšila aj vo štvorhre, vzhľadom 
na jej únavu po mimoriadne úspešnej mesačnej 
sérii nebolo možné s ňou rátať. Ale aj tak, dvoji-
ca Uberalová – Vajdová hrá spolu veľmi dobre, 
veľa prebiehali, boli agresívne, podobne ako ich 
súperky, a tak rozhodujúca štvorhra znamenala 
vrchol celého podujatia. Bola vyrovnaná a plná 
zvratov. Žiaľ, po tomto predčasnom finále sa 
radovali Bielorusky. Tie si potom hravo poradili 
s Rumunkami. Aj naše hladké víťazstvo o tretiu 
priečku nad Estónskom a výhra Švajčiarska nad 
Poľskom potvrdili, aký bol žreb nespravodlivý. 
Škoda, že takýto silný tím nešiel ďalej, no tak to 
v  športe občas býva. Majstrom Európy sa stalo 
Rusko, ktoré vo fi nálovej skupine vo švajčiar-
skom Leysine obhájilo titul.

Náš silný tím bol až tretí
O kvalifi kácii ME dievčat do 16 rokov píše kapitán tímu Rastislav NAKLÁDAL

Dejiskom kvalifikačnej C-skupiny ME družstiev junioriek do 
16 rokov bola 28. - 30. júla Bukurešť. V malom sympatickom 
areáli ročne organizujú veľa tenisových podujatí pre rôzne vekové 
kategórie. Po Moskve sa úspešné strieborné medailistky Anna 

Karolína Schmiedlová a  Natália Vajdová presunuli do hlavného 
mesta Rumunska. Pridala sa k  nim aj pätnásťročná Petra Uberalová.

ME  družstiev
D i e v č a t á  d o  1 6  r o k o v

KVALIFIKÁCIA
28. 7. 2010 – 30. 7. 2010

Skupina C – Bukurešť, Rumunsko
1.  kolo: Estónsko – Poľsko 2:1, Slovensko – Švajčiarsko 
2:1 (Biancová – Uberalová 76(4), Reyová – Ka. Schmiedlová 

36, 36, Biancová, Reyová – Vajdová, Uberalová 16, 16). 

Semifinále: Rumunsko – Estónsko 3:0, Bielorusko – 
Slovensko 2:1 (Vajdová – Lebeševová 46, 75, 46, Ka. 

Schmiedlová – Sasnovičová 62, 60, Vajdová, Uberalová 

– Lebeševová, Sasnovičová 57, 64, 36).

Finále: Bielorusko – Rumunsko 3:0.

O 3. miesto: Slovensko – Estónsko 3:0 (Vajdová – 

Pihlaková 63, 61, Ka. Schmiedlová – Kontaveitová 75, 62, 

Vajdová, Uberalová – Kontaveitová, Paalmaová 62, 26, 61).

O 5. miesto: Švajčiarsko – Poľsko 2:1.

Konečné poradie: 1. Bielorusko, 2. Rumunsko, 3. Sloven-
sko, 4. Estónsko, 5. Švajčiarsko, 6. Poľsko.

FINÁLE, Leysin (Švajčiarsko), 2. – 4. 8. 2010 – konečné 
poradie: 1. Rusko, 2. Ukrajina, 3. Nemecko, 4. Česko, 

5. Bielorusko, 6. Francúzsko, 7. Rumunsko, 8. Taliansko

Natália VAJDOVÁ a Petra UBERALOVÁ v prestávke kľúčovej štvorhry proti Bielorusku

Tennis Europe
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Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk

Kvalifikácia v Rumunsku

V  Temešvári sa hrala jedna zo 
štyroch kvalifi kačných skupín. Kva-
lifikácia sa hrá tradične v  dvoch 
náhodne vylosovaných skupinách, 
z ktorých potom prvé dve družstvá 
z  každej hrajú o  postup medzi 
najlepších (1-2, 2-1). V  prvom 
stretnutí sme zdolali dobre hrajú-
cich Portugalcov, keď nás podržal 
hlavne Klein. Zvíťazil v dvojhre 
a  s Turzákom v  troch setoch aj vo 
štvorhre. V zápase jednotiek nestačil 
Líška na súpera. Proti Rumunsku sa 
v  prvej dvojhre predstavil Turzák, 
ale bezchybne hrajúcemu súperovi 
podľahol. Klein, tentoraz v  pozícii 
jednotky, vyhral po vynikajúcom 
výkone v  dvoch setoch. O  rozho-
dujúci bod vo štvorhre sa postarali 
Klein a  Líška. Nad Švédskom, keď 
už bolo jasné, že skupinu vyhráme 
a o postup budeme hrať s druhým 
z druhej skupiny, sme zvíťazili 3:0. 
V  dvojhrách nastúpili Turzák na 

druhej pozícii a  Líška na prvej. 
Obaja sa rozohrali a vyhrali v troch 
setoch. Štvorhru vyhrali Turzák 
s Kleinom. V rozhodujúcom súboji 
podali naši hráči vynikajúce výkony 
a s prehľadom zdolali Bulharov 3:0. 
Klein potvrdil formu a  v  zápase 
jednotiek predviedol bezchybný 
výkon aj Líška. 

Finále na Sardínii

Finálová časť sa hrá podobne 
ako kvalifikácia, len vo finále sa 
stretnú tímy s  rovnakým umiest-
nením v  skupine. Proti Rusku mal 
dobre rozohraný zápas Klein, keď 
v treťom sete viedol 5:4 a 30:0. Šan-
cu nevyužil a napokon prehral 6:8. 
V  zápase jednotiek prehral Líška 
s výborne hrajúcim Šatalinom a aj 
bod zo štvorhry získali Rusi. Aj proti 
nemeckej dvojke mal Klein dobre 
rozohraný zápas. Za stavu 5:2 a po 
nepremenených setbaloch nastal 
zlom. Od toho momentu nedokázal 

Lukáš vyhrať ani gem. Aj Turzák 
podľahol súperovi a prehru 0:3 zavŕ-
šila dvojica Klein, Líška vo štvorhre.

Proti Španielom predviedli naši 
kvalitnejší výkon, ale aj do treti-
ce prehrali 0:3. S  rovnakým skó-
re sa skončil i  súboj s  Poľskom 
o 7. miesto.  Na dvojhru nenastúpil 
pre bolesť v  nohách Klein. Počas 
celej súťaže podával na tvrdom 
povrchu dobré výkony, no proti 
kvalitnejším súperom nezvládol 
dôležité stavy. Bol priveľmi opatrný.

Našim hráčom, ktorí skončili na 

8. mieste, v porovnaní s európskou 
špičkou chýbala väčšia profesio-
nalita. Tí hrali konštantne za kaž-
dého stavu. Aj keď sa im nedarilo 
a  prehrávali, nepodľahli emóciám 
a  dokázali sa postupne zlepšovať 
a zápas otočiť. Naši hrali vyrovnane 
aj s najlepšími, ale v rozhodujúcich 
momentoch a za nepriaznivého sta-
vu podľahli emóciám. Majú však len 
12  rokov a dostatok času sa ešte učiť. 
Pravda, uvedomiť si treba, že všetko 
sa začína profesionálnym prístupom 
na tréningoch.     

V profesionalite zaostávame
O vystúpení hráčov do 12 rokov na ME  píše kapitán tímu Peter BRANDERSKÝ

Družstvo chlapcov do 12 rokov sa kvalifi kovalo z  rumunského 
Temešváru  medzi 8 najlepších tímov, ktoré sa 5. -. 8 augusta stretli 

v súboji o titul majstra Európy v Alghere na 
Sardínii. Slovensko reprezentovali Tomáš 
Líška (Baník Prievidza), Lukáš Klein (TK 
Spišská Nová Ves) a Róbert Turzák (Mladosť 
Košice). Naši chlapci sa po výborne odohranej 
kvalifikácii medzi európskou špičkou na 
Sardínii presvedčili, že od profesionálov majú 
ešte ďaleko.

KVALIFIKÁCIA
22. 7. 2010 – 25. 7. 2010

Skupina D – Temešvár, Rumunsko 
Vetva D2: Rumunsko – Švédsko 3:0, 

Portugalsko – Švédsko 2:1, Slovensko 
– Rumunsko 2:1 (Turzák – Iordache 

26, 06, Klein – Adam 62, 75, Klein, Líš-

ka – Adam, Cozma 63, 75), Slovensko 
– Portugalsko 2:1 (Klein – Cacao 64, 

64, Líška – Doria 26, 26, Klein, Turzák 

– Cacao, Doria 46, 64, 61), Portugalsko 

– Rumunsko 2:1, Slovensko – Švédsko 
3:0 (Turzák – Jaeger 63, 57, 64, Líška 

– Malbasic 63, 26, 61, Klein, Turzák – 

Jaeger, Lindbergert 63, 64).

Konečné poradie vetvy D2: 1. Slo-
vensko, 2. Portugalsko, 3. Rumunsko, 

4. Švédsko.

Zápas o  postup na fi nálový turnaj: 
Slovensko – Bulharsko 3:0 (Klein – Ata-

nasov 62, 61, Líška – Valčev 62, 60, Klein, 

Líška – Atanasov, Georgiev 67(5), 63, 60).

FINÁLE
5. 8. 2010 – 8. 8. 2010

Alghero, Taliansko
Skupina A: Španielsko – Nemecko 3:0, Rusko 
– Slovensko 3:0 (Dubrivnyj – Klein 46, 62, 86, 

Šatalin – Líška 61, 60, Dubrivnyj, Šatalin – Kle-

in, Líška 60, 61), Nemecko – Slovensko 3:0 

(Wessels – Klein 75, 60, Altmaier – Turzák 75, 

61, Altmaier, Sippel – Klein, Líška 36, 62, 64), 

Rusko – Španielsko 2:1, Španielsko – Sloven-
sko 3:0 (Guell – Klein 75, 62, Mila – Líška 63, 

60, Amoros, Guell – Klein, Turzák 61, 63), Rusko 

– Nemecko 2:1.

Konečné poradie skupiny A: 1. Rusko, 2. Špa-

nielsko, 3. Nemecko, 4. Slovensko.

Zápas o celkové 7. miesto: Poľsko – Slovensko 
3:0 (Matuszewski – Turzák 60, 60, Slowik – Líška 

64, 60, Matuszewski, Mol – Klein, Turzák 36, 

64, 10-7).

Konečné poradie fi nálového turnaja: 1. Fran-

cúzsko, 2. Rusko, 3. Španielsko, 4. Ukrajina, 5. Ne-

mecko, 6. Veľká Británia, 7. Poľsko, 8. Slovensko.

ME DRUŽSTIEV
C h l a p c i  d o  1 2  r o k o v

Slovensko do 12 rokov - zľava: Róbert TURZÁK, Tomáš LÍŠKA, kapitán 
Peter BRANDERSKÝ, Lukáš KLEIN
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Družstvá v  Ajacciu rozdelili do 
dvoch skupín. Naše dievčatá sa 
stretli s  Francúzskom, Ruskom 
a  Španiel skom. Žreb nám neprial, 
ale turnaj sme odštartovali ví-
ťazstvom nad Francúzskom 2:1. 
Rozhodujúci bod získali Kužmová 
s  Kupkovou vo štvorhre. V  druhý 
hrací deň sme mali proti Rusku 
smolu, keď sa počas dvojhry zra-
nila Kužmová. V  druhej dvojhre 
odohrala Kupková vyrovnaný súboj 
so svojou súperkou. O  jej prehre 
rozhodol väčší počet nevynútených 
chýb. Štvorhru s  Ruskom potom 
vyhral náš pár Valková, Kupková. 

V súboji so Španielskom Valková 
prehrala svoj zápas po množstve 
dvojchýb v dôležitých momentoch. 
V druhej dvojhre podala Kupková 
svoj najlepší výkon na šampionáte. 

V  závere tretieho setu sa od nej 
odklonilo šťastie a  prehrávali sme 
opäť 0:2. Konečný výsledok na 
1:2 upravili vo štvorhre Kupková 
s  Valkovou. V  skupine sme obsa-
dili tretie miesto a v záverečný deň 
majstrovstiev sme hrali o konečné 
piate miesto s Bosnou a Hercego-
vinou. Obe naše hráčky, Kupková 
i  Valková, prevýšili svoje súperky 
a stretnutie rozhodli už v dvojhrách. 
Skončili sme na piatom mieste, 
štvorhra sa už nehrala.

S umiestnením som nebol spokoj-
ný. Ťažký žreb a zranenie Kužmovej 
skreslili náš výsledok. Výkonnosťou 
patria naše hráčky na vyššie priečky 
– aj medailové. Ale aj tak bol pre 
ne šampionát užitočný, mohli sa 
porovnať so svojimi rovesníčkami 
 z ročníka 1998.

Mali sme na vyššie priečky
Vystúpenie hráčok do 12 rokov na ME hodnotí kapitán tímu Radovan KUŽMA

Slovenský tím hráčok do 12 rokov si postup na 
fi nálový turnaj ME v Ajacciu vybojoval z kvalifi -
kácie v  Rakovníku po víťazstvách nad Českom, 
Poľskom, Izraelom a Srbskom. Na Korzike potom 
v osmičke najlepších družstiev obsadilo Slovensko 
konečné piate miesto.

ME DRUŽSTIEV
D i e v č a t á  d o  1 2  r o k o v

KVALIFIKÁCIA
22. 7. 2010 – 25. 7. 2010

Skupina A – Rakovník, Česká republika 
Vetva B: Slovensko – Česká republika 
2:1 (Kužmová – Vondroušová 75, 64, 

Kupková – Kolárová 64, 63, Kupková, 

Valková – Brožová, Vondroušová 36, 16), 

Poľsko – Izrael 3:0, Slovensko – Poľsko 
2:1 (Valková – Sierzputowská 63, 61, 

Kupková – Buchlová 64, 36, 46, Kupková, 

Kužmová – Buchlová, Swiateková 61, 64), 

Česká republika – Izrael 3:0, Slovensko – 
Izrael 3:0 (Valková – Mamistvalovová 61, 

62, Kužmová – Rozenová 62, 75, Valková, 

Kužmová – Saveljevová, Mamistvalovová 

60, 60), Česká republika – Poľsko 2:1. 

Konečné poradie vetvy B: 1. Slo-
vensko, 2. Česká republika, 3. Poľsko, 

4. Izrael.

Zápas o  postup na finálový turnaj: 
Slovensko – Srbsko 2:1 (Kužmo -

vá – Cobanovičová 62, 61, Kupková 

– Jovičová 16, 26, Kupková, Kužmo-

vá – Jovičová, Marjanovičová 60, 62).

FINÁLE
5. 8. 2010 – 8. 8. 2010
Ajaccio, Francúzsko 

Skupina B: Rusko – Španielsko 3:0, Slovensko 
– Francúzsko 2:1 (Kužmová – Gravouilová 46, 

63, 62, Kupková – Salasová 26, 46, Kupková, 

Kužmová – Gravouilová, Rassatová 62, 63), Rus-
ko – Slovensko 2:1 (Bryzgalovová – Kužmová 52 

skr., Pospelovová – Kupková 61, 62, Bryzgalovová, 

Žuková – Kupková, Valková 46, 57), Španielsko 

– Francúzsko 2:1, Španielsko – Slovensko 2:1 

(Lopezová Albarracinová – Valková 64, 75, Payo-

lová Sucarratsová – Kupková 36, 61, 64, Caňasová 

Alvarezová, Lopezová Albarracinová – Valková, 

Kupková 46, 36), Rusko – Francúzsko 3:0).

Konečné poradie skupiny B: 1. Rusko, 2. Španiel-

sko, 3. Slovensko, 4. Francúzsko.

Zápas o celkové 5. miesto: Slovensko – Bosna 
a  Hercegovina 2:1 (Valková – Jovičičová 64, 

63, Kupková – Čoličová 64, 64, Kupková, Valko-

vá – Jovičičová, Čoličová –bez boja, Slovensky 

nenastúpili).

Konečné poradie fi nálového turnaja: 1. Rusko, 

2. Ukrajina, 3. Španielsko, 4. Česká republika, 

5. Slovensko, 6. Bosna a Hercegovina, 7. Nemec-

ko, 8. Francúzsko.

Zľava 
kapitán 
Radovan 
KUŽMA, 
Lívia 
VALKOVÁ, 
Viktória 
KUŽMOVÁ, 
Tamara 
KUPKOVÁ

USPORIADATELIA REGIONÁLNEHO KOLA
4. - 5. septembra 2010

BRATISLAVA Právnik, tš – Trčka&Kurek 

ZÁPAD TC Topoľčany

STRED TK Žilina  

VÝCHOD Tc STŠ Michalovce

Pred nami je regionálne kolo 
Detský Davis Cup a  Fed Cup s  Nadáciou SPP vstupuje do kľúčovej fázy. V  dňoch 4. - 5. septembra 2010 

sa uskutočnia regionálne kolá – fi nále v  jednotlivých regiónoch. V  každom z dejísk bude štartovať 
8 chlapčenských a 8 dievčenských družstiev. Do celoštátneho fi nále, ktoré sa uskutoční  v Národnom 

tenisovom centre 1. - 3. októbra 2010, sa prebojujú len tri najlepšie družstvá chlapcov a tri 
najlepšie družstvá dievčat z každého regiónu.

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

0 
ť 

m 
i 

Detský Davis Cup a  Fed Cup s  Nadác
sa uskutočnia regionálne kolá –

8 chlapčenských a 8 dievčens
tenisovom centre 1. -

najlepšie družs



„Hralo sa na jednom mieste 
v  areáli HSC, tenisti mali všetko 
nablízku, nemuseli sa vôbec presú-
vať,“ zdôrazňuje Martin Kovačovič, 
riaditeľ 4. ročníka Miroplast Open, 
ktorý organizuje spoločnosť B & D. 
Aj pre slovenských hráčov bolo toto 
riešenie výhodné, do kvalifi kácie ich 
nastúpilo až 25!

„Urobili sme 64-členný pavúk, už 
tretí rok po sebe bol plný, tentoraz 
som musel poslať domov štyroch 
hráčov. Z našich sa do hlavného tur-
naja prebojovali piati. To ma tešilo, 
v  hlavnej súťaži sa tak predstavilo 

až deväť Slovákov,“ pripomína šéf 
turnaja. 

Stančík z našich 
najďalej – do semifinále

Z  domácich tenistov sa najďalej 
dostal kvalifi kant Ján Stančík – do 
semifi nále. Zo slovenských pozitív 
treba vyzdvihnúť ešte víťazstvo páru 
Pažický, Sikora vo štvorhre. 

Víťazný Francúz, 24-ročný Rey-
net, stratil v  turnaji jediný set. 
Piešťanský zisk ho posúva bliž-
šie k  tretej stovke, na dvorcoch 
HSC nastupoval ako turnajo-

vá jednotka s  rankingom 339.
„Atraktívnym účastníkom – 

a  v  našich zemepisných šírkach 
nevšedným – bol Garanganga zo 
Zimbabwe. Dvadsaťročný tenista 
trénuje v Londýne. Jeho piešťanský 
súboj s našim Norbertom Gombo-
šom, držiteľom voľnej karty, bol 
naozaj veľmi zaujímavý a  pekný, 
náš tenista vypadol po tesnom 
tajbrejku tretieho setu,“ pozname-
náva Martin Kovačovič. Gomboš 
sa v tejto sezóne činí – na začiatku 
roka bol až v  pätnástej stovke 
svetového rebríčka, teraz sa blíži 
k  siedmej. K  posunu o  sedemsto 
miest mu okrem iného pomohlo 
aj júlové fi nále na rakúskom turnaji 
kategórie futures.

Keby sme mali 
aspoň poltucet

Martin Kovačovič hovorí, že na 
Slovensku by bolo dobré mať aspoň 
šesť 10-tisícoviek. „Takéto turnaje 
nie sú na organizáciu náročné. Aj 
keď som bol osem dní na dvorcoch 
od rána do večera a  mal som stále 
čo robiť. Desaťtisícové podujatie 
nepotrebuje čiarových rozhodcov, 
ani zberačov. Náš realizačný tím je 
celkom malý. Čo je však podstatné 

– treba zohnať 10-tisíc dolárov na 
dotáciu a ďalšie fi nancie na potrebné 
výdavky, ktoré súvisia s prenájmom, 
empajrovými rozhodcami, fyziotera-
peutom, atď.“ 

V septembri 
challenger v Trnave

V Piešťanoch v turnajovom fi niši 
zaúradovalo počasie – v piatok odo-
hrali len jeden zápas, v  sobotu bol 
preto program nahustený a v nedeľu 
bolo okrem fi nále dvojhry, aj fi nále 
štvorhry. „Zato kvalifi kačná nedeľa 
bola nabitá – hralo sa 32 zápasov,“ 
poznamenáva riaditeľ turnaja na 
ilustráciu situácie, akých tenis von-
ku – aj v  letnom období – prináša 
neúrekom. M. Kovačovič: „Jeden 
turnaj je za nami, ďalší pred nami. 
Naša spoločnosť v  druhej polovici 
septembra organizuje v  Trnave 
75-tisícový challenger. Oba turnaje 
chceme udržať aj pre budúcnosť.“ 

(zw)

Slováci vyhrali štvorhru
Miroplast Open 2010 v Piešťanoch hodnotí riaditeľ turnaja Martin KOVAČOVIČ

Sťahovanie 10-tisícového Miroplast Open zo Stupavy do Piešťan 
jeho účastníci tohto roku privítali najmä preto, že na turnaj na 
rovnakom mieste nadväzovalo ďalšie podujatie tejto kategórie. 
Škoda len, že sme sa nedočkali slovenského víťaza dvojhry – tak ako 
roku 2007 (Filip Polášek) a vlani (Martin Kližan). Tohto roku vyhral 
Francúz Florian Reynet.

Zľava finalista dvojhry Marcin GAWRON, víťaz Florian REYNET, riaditeľ turnaja Martin KOVAČOVIČ, víťazi štvorhry Adrian SIKORA a Michal PAŽICKÝ

Víťazi Miroplast Open
2007 Filip Polášek  SR

2008 Michal Tabara  ČR

2009 Martin Kližan  SR

2010 Florian Reynet  Fr.

Fakty Miroplast Open 2010

✪  V kvalifi kácii (pavúk 64) štartovalo 25 Slovákov, 

medzi 8 postupujúcimi do hlavného turnaja boli 

piati: Miklušičák, Stančík, Košec, Klempa, Havaj

✪  V hlavnom turnaji okrem 5 kvalifi kantov nastúpili 

ďalší štyria domáci hráči: Daniš, Gomboš (karty), 

Sikora, Pažický, najďalej sa prebojoval Stančík 

(semifi nále)

✪  Turnaj vyhral najvyššie nasa-

dený Florian Reynet (339. ATP) 

z  Francúzska, ktorý vo finále 

zdolal Poliaka Marcina Gawrona 

6:1, 6:2

✪  Vo štvorhre zvíťazil slovenský 

pár Michal Pažický, Adrian Sikora
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 Lenka Juríková, fi nalistka Empire 
Trnava Cup, mala po prehre s víťaz-
nou Češkou Sandrou Záhlavovou slzy 
na krajíčku. Aj jej otec a traja bratia 
- medzi nimi i brat Peter, jej osobný 
tréner - prijímali výsledok zdržanlivo. 

„Nechceli sme pred fi nále o tom ho-
voriť, aby to nevyznelo ako výhovor-
ka, ale Lenka nastupovala s bolesťami 
v členku,“ vravel otec.

Citlivý členok si zranila v  semifi -
nále s Birnerovou, v ktorom spadla. 
V noci jej opuchol. 

„Pri rozohrávke ma noha bolela. 
Ale finále som nechcela skrečovať. 
V prvom sete sa mi darilo, súperka 
nepostrehla, že nemôžem naplno 
behať. Ale v  treťom už dosť bolel,“ 
povedala Bratislavčanka, ktorá si 
počas rozhodujúceho setu nechala 
členok raz aj ošetriť. 

Turnaj začala Lenka, ktorá v Trna-
ve oslávila 20. narodeniny, s Patriciou 
Mayrovou, druhou nasadenou. S Ra-
kúšankou sa v posledných týždňoch 
stretla druhý raz. „V Hechingene som 

s  ňou predtým prehrala, takže som 
čakala ťažký zápas. Zahrala som 
však super, podobne aj s Birnerovou 
v semifi nále. Škoda, že ma pred fi nále 
zradil členok. V Trnave som hrala na-
ozaj dobre,“ rekapitulovala Juríková, 
majiteľka 5 singlových titulov kategó-
rie ITF. V tomto roku vyhrala 25-ti-
sícový turnaj v Bratislave a rovnaký 
v nemeckom Bad Saulgau. Predvlani 

získala tituly na desaťtisíckach v iz-
raelskom Ramat Hašarone, gréckom 
Porto Raft i a vlani v Michalovciach. 
V rebríčku teraz dosiahla sľubný po-
sun, 34 trnavských bodov ju zaradilo 
blízko druhej stovky, na turnaj na-
stupovala ako 213. Ale podstatné je, 
čomu sa Lenka mimoriadne tešila, že 
sa dostane do kvalifi kácie Australian 
Open 2011.

„Prihlásila som sa aj na US Open, 
ale tam som sa ocitla na listine ča-
kateliek takmer bez šance dostať sa 
do pavúka,“ poznamenala. Takže na 
grandslamovú premiéru v  kategórii 
dospelých si počká až do Melbourne. 

Od začiatku roka sa vo svetovom 
rebríčku Juríková posunula o  sto 
miest. „Zo začiatku sezóny sa mi 
nedarilo. Maturovala som, trochu to 
boli nervy, ale mám to za sebou a od 
júlového víťazstva v Bratislave sa mi 
začalo dariť. Doma rada hrám. Ľudia 
mi žičia, prídu sa na mňa pozrieť, aj 
moja rodina ma vidí hrať. Moji traja 
bratia chodia na zápasy, keď hrám 
doma alebo niekde nablízku.“

Finálový súboj so Záhlavovou, 
hráčkou prvej svetovej stovky, bol 
dva sety naozaj vyrovnaný. „Niekedy 
nie je rozdiel medzi dvestou a  stou 
hráčkou cítiť. Veľa záleží aj od šťastia. 
Teraz som ho nemala, lebo som nebo-
la fi t. Ale rešpekt z takýchto súperiek 
už vôbec nemám,“ dodala Lenka.

(zw)

Treba pripomenúť, že na podu-
jatiach takejto kategórie je pre 
usporiadateľov veľkým úspechom 
účasť hráčky z prvej svetovej stovky. 
Na rovnakom turnaji v Olomouci, 
ktorý nasledoval po Trnave, bola 
jednotkou Rakúšanka Mayrová, 
tenistka mimo TOP 100. 

Sandra Záhlavová potvrdila, že sa 
veľmi rada vrátila do Trnavy, pretože 
prvý ročník bol podľa nej veľmi 
vydarený. Na tohtoročný Empire 
Trnava Cup bude česká hráčka spo-
mínať ešte radšej. V trojsetovej bitke 
zdolala domácu Lenku Juríkovú. 
Slovenka na ceste do fi nále vyradila 
druhú nasadenú Patriciu Mayrovú, 
v semifi nále  aj Češku Evu Birne-
rovú. Finále sa hralo pred peknou 
diváckou kulisou, ktorá sa nezľakla 
zlej predpovede počasia a vytvorila 
vynikajúce tenisové prostredie. Vo 
štvorhre dominoval český pár Iveta 
Gerlová, Lucie Kriegsmannová nad 
slovenským párom Lenka Wiene-
rová, Michaela Hončová 6:2, 6:1. 

Finálové účasti Sloveniek v dvojhre 
i  štvorhre tešia. Z  organizačného 
hľadiska vyšiel turnaj na jednotku. 
Hlavne vďaka počasiu, ktoré vydr-
žalo po celý týždeň. Supervisor ITF 
Sándor Árvay vyzdvihol turnaj zo 
všetkých stránok a  označil ho za 
ukážkový. To potešilo celý organi-
začný tím podujatia. 

Do budúcna sa naskytá myšlienka 
zvýšenia dotácie turnaja na 50-tisíc 
dolárov, a to aj z toho dôvodu, že 
v areáli práve prebieha výstavba 
štyroch nových antukových dvorcov 
spolu s klubovými priestormi a bu-
fetom. Projekt by mal byť ukončený 
v októbri 2010. V areáli bude potom 
13 antukových dvorcov. Pravda, 
otázne je, či vyššia dotácia priláka 
viac kvalitnejších hráčok. Lebo 
v  čase turnaja sa koná americké 
turné pred US Open a veľa hráčok 
sa v  tomto čase vyberá na tvrdé 
povrchy do zámoria. 

Tomáš BOLEMAN,
riaditeľ turnaja

Areál v Trnave rastie.
Porastie aj dotácia?

Empire Trnava Cup 2010 mal slovenské fi nalistky, ale české víťazky

V areáli TC EMPIRE Trnava sa uskutočnil už 2. ročník ženského 
turnaja Empire Trnava Cup s  dotáciou 25-tisíc dolárov. Do 
kvalifikácie sa prihlásilo 46 žien a  sitom prešli i dve Slovenky 
Luknárová a Hončová. V 32-člennom hlavnom pavúku bola najvyššie 
nasadenou Češka Sandra Záhlavová, hráčka prvej stovky svetového 
rebríčka. Po vlaňajšom trnavskom fi nále sa jej tohto roku podarilo 
získať trofej po fi nálovom víťazstve nad Slovenkou Lenkou Juríkovou 
2:6, 6:3, 6:1.

Po finále v Trnave – zľava Lenka JURÍKOVÁ a Sandra ZÁHLAVOVÁ

Juríková: Zradil ma členok

Klan Juríkovcov 
– traja bratia 
a otec 
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Česko-slovenské finále štvorhry na tur
Finalisti František ČERMÁK a Michal MERTI

Nerodia sa už 
výnimočné talenty?

Martin ZÁTHURECKÝ, tréner NTC, 
píše o náročnom prechode z juniorského do ženského tenisu 

Serena Williamsová - ako 16-roč-
ná, s rebríčkovým postavením 304, 
zdolala na turnaji v  Quebecu za 
sebou tri hráčky z TOP 10. Dostala 
sa do semifi nále a v novembri 1997 
bola v šestnástich vo svetovej stov-
ke. Maria Šarapovová roku 2003 ako 
16-ročná bola v stovke a ku koncu 
roka už v päťdesiatke. Venus Wil-
liamsová sa v apríli 1997 dostala do 
stovky a v tom istom roku už hrala 
vo fi nále US Open proti Hingisovej.

Daniela Hantuchová sa dostala 
do stovky vo februári 2001 ako 
17-ročná, Dominika Cibulková 
v júni 2007 ako 18-ročná a Magda-
léna Rybáriková ako 20-ročná.

Najstaršia má 40, 
najmladšia 18 rokov

Pozrime sa na vekové zloženie 
hráčok prvej stovky. Nájdeme v nej 
len dve 18-ročné. Priemerný vek 
hráčok prvej stovky je 24 rokov. 
Až 46 tenistiek má 25 a viac rokov. 
Najstaršou na okruhu je Japonka 
Dateová-Krummová, 62. v rebríčku 
WTA. Má už 40 rokov! Najmladšou 
hráčkou prvej stovky je 18-ročná 
Srbka Jovanovská (93. WTA).

Staršie hráčky, ktoré sa v stovke 
držia dlhšie, dozrievajú. Dokážu sa 
stále herne a  psychicky zlepšovať. 
Svoje najlepšie výkony podávajú 

V ostatnom období som si pri analýze hráčok 
prvej stovky všimol, že v nej v súčasnosti vôbec nie 
sú mladučké hráčky ako v minulosti. Hingisová, 
sestry Wiliamsové, Capriatiová, Šarapovová 
a  ďalšie, v  sedemnástich už vyhrávali turnaje 
WTA. Dokonca Šarapovová ako 17-ročná vyhrala 
Wimbledon!

Anna KURNIKOVOVÁ a Martina HINGISOVÁ majú po 29 rokov. Ale už hrajú 
medzi veteránkami. V profitenise zažiarili ako tínedžerky.

Krumnová 40 18

Garbinová 33 25

Schnyderová 31 22

Briantiová 30 27

Bammerová 30 26

V. Wiliamsová 30 17

Schiavoneová 30 26

Moliková 29 22

S. Wiliamsová 29 15

Barriosová 29 26

Dementievová 29 19

Zakopalová 28 26

Pennettová 28 25

Na Li 28 19

Rodionová 28 28

Heninová 28 9

Petrovová 28 22

Garriguesová 28 27

Martinezová 28 21

Czinková 28 24

Parra-Santojová 28 27

Coinová 28 27

Benešová 27 26

Hantuchová 27 22

Clistersová 27 13

Čeng       27 19

Baltačová 27 24

Meusbergerová 27 26

Voráčová 27 36

Arvidssonová 26 23

Sheepersová 26 23

Stosurová 26 20

Amanmuradovová 26 26

A. Bondarenková 26 21

Zvonarevová 26 21

Bartoliová 26 ,20

Spremová 26 20

Gallovitsová 26 25

Dulková 25 20

Jankovičová 25 20

Mattteková 25 16

Groenefeldová 25 21

Kaneppiová 25 22

Kuznecovová 25 19

S. Záhlavová 25 41

Peng 24 18

Flipkensová 24 22

Strýcová 24 28

Oprandiová 24 23

Safi nová 24 18

Lepčenková 24 24

Vesninová 24 23

K. Bondarenková 24 17

Duševinová 24 22

Kirilenková 23 23

Šafářová 23 26

Rezaiová 23 25

Šarapovová 23 15

Grothová 23 19

Erraniová 23 29

Peerová 23 27

Wozniaková 23 25

Petkovicová 23 25

Švedovová 23 25

Pironková 23 26

Kudriavceovová 23 29

Ivanovičová 23 16

Kerberová 22 21

Makarovová 22 25

Larssonová 22 25

Govorcová 22 29

Navarrová 22 23

Rybáriková 22 27

Görgesová 22 24

Szávayová 22 23

Kulikovová 22 18

Kingová 21 24

A. Radwanská 21 22

Cibulková 21 22

Dulgheruová 21 32

Baczinská 21 24

Klejbanovová 21 24

Azarenková 21 20

Čan 21 25

Lisická 21 16

Wickmayerová 21 22

Cornetová 20 27

Kvitová 20 21

Vögelová 20 27

Moritová 20 27

Cirsteová 20 27

Sevastovová 20 21

Wozniacká 20 25

Čang 19 27

Martičová 19 23

Hercogová 19 27

Pavľučenkovová 19 24

Oudinová 18 20

Jovanovská 18 25

HRÁČKY SVETOVEJ STOVKY

MENO VEK POČET 

  TURNAJOV

MENO VEK POČET 

  TURNAJOV
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urnaji ATP Croatia Open v Umagu 2010
RTIŇÁK, víťazi Leoš FRIEDL a Filip POLÁŠEK
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Slovenské víťazky a finalistky mládež
Chantal ŠKAMLOVÁ, Natália VAJDOVÁ, Ka



ežníckych majstrovstiev Európy 2010
, Karolína SCHMIEDLOVÁ, Jana ČEPELOVÁ



Česko-slovenské finále štvorhry na tur
Finalisti František ČERMÁK a Michal MERTI



urnaji ATP Croatia Open v Umagu 2010
RTIŇÁK, víťazi Leoš FRIEDL a Filip POLÁŠEK

Nerodia sa už výnimočné talenty?
medzi 25 a 30 rokom života. Výbor-
ným príkladom je čerstvá víťazka 
Roland Garros Talianka Francesca 
Schiavoneová. Svoj životný výsledok 
dosiahla dva týždne pred dovŕšením 
tridsiatky. 

Poznám dve české hráčky - San-
dru Záhlavovú a Renatu Voráčovú, 
ktoré sa po prvý raz v živote dostali 
do svetovej stovky tohto roku. Obe 
majú viac ako 25 rokov. Naša  re-
prezentantka Zuzana Kučová by sa 
k  nim mohla pridať ako 28-ročná. 
Zatiaľ bola najvyššie 101. Sandra 
Záhlavová sa dostala do vytúženej 
stovky vďaka neskutočným vôľovým 
vlastnostiam, úsiliu a  vytrvalosti. 
V jednom roku odohrá 41 turnajov! 
Z nich sa však hráčkam do rebríčka 
zaratúva len najlepších 17 turnajov. 
Aj  druhá Češka má na konte vyso-
ký počet turnajov. V  jednom roku 
odohrala 36. Pre porovnanie: Serena 
Wiliamsová potrebuje odohrať len 
18 turnajov za rok, aby si udržala 
post svetovej jednotky. Priemer 
odohratých turnajov v jednom roku 
na hráčku prvej stovky je 22. 

Kladiem si otázku, prečo špičko-
vé juniorky vo veku 17 - 18 rokov, 
nevedia v  súčasnosti výraznejšie 
preraziť medzi ženskú elitu ako to 
bolo v nedávnej minulosti?

Nevedia sa dostať do stovky. 
Často neprejdú ani cez kvalifi kácie 
na nižších ženských turnajoch. 
Uvediem jeden príklad Chorvátky 
Silvie Njiričovej, začiatkom roka 
šiestej juniorky sveta. V období 
od marca do júna mala podobný 
program ako moje zverenky. Hrala 
10-tisícové a  25-tisícové turnaje. 
Odohrala ich osem, získala z  nich 
iba 4 body. Viac ráz sa nedokázala 
ani kvalifi kovať do hlavnej súťaže. 
Pritom má už 17 rokov. Rozprával 
som sa s jej trénerom a pýtal sa, ako 
to vníma hráčka a  jej rodičia, aké 
mali očakávania a ako to chce riešiť 
ďalej. Vtedy som si vlastne uvedomil, 
aké je náročné všade vo svete - nielen 
u nás - presadiť sa v ženskom tenise. 

Ťažký prechod 
od junioriek k ženám

Začal som si všímať aj iné špičkové 
juniorky. Nenašiel som meno, ktoré 
by v  blízkej budúcnosti výraznejšie 
preniklo do svetovej ženskej elity. 

Juniorky sa nevedia často mentálne 
vyrovnať s  faktom, že na získanie 
prvého ženského bodu musia vyhrať 
v kvalifi kácii 3 - 4 zápasy a k tomu 
ešte jedno kolo v  hlavnej súťaži. 
V porovnaní s juniorským obdobím, 
keď boli vždy v hlavných súťažiach, 
hrali o veľké body, bývali v dobrých 
hoteloch s perfektnou stravou, je to 
zrazu pre ne šok. A trvá im dlhšie, 
kým pochopia, že práve teraz majú 
pridať v  úsilí. Začnú si uvedomo-
vať, aké je to náročné a  čo všetko 
musia v živote obetovať, aby aj ďalej 
vydržali hrať tenis. Často si myslia, 
že keď boli dobré juniorky, môžu 
konkurovať na malých turnajoch 
starším hráčkam.  

Realita je iná. A preto sa dievčatá 
presadzujú dnes trochu neskôr. 
Možno je tu aj generačný problém. 
Nerodia sa také výnimočné talenty, 
zázračné deti, ktoré by sa dokázali 
rýchlo dostať na vrchol. 

V rebríčku je dnes viac ako tisíc 
žien. Dovolím si povedať, že 90 
percent z nich nerobí nič iné, len sa 
venuje tenisu. Dávajú mu maximum. 
Trénujú denno-denne. Cestujú po 
turnajoch a snažia sa vyhrávať. 

Po letnej olympiáde v  Pekingu 
rozbehla Medzinárodná teniso-
vá federácia podporné tenisové 
programy v  celej Ázii. Tam dnes 
vyrastajú veľmi kvalitné hráčky. 
Podľa prognózy ITF malo byť v roku 
2010 v prvej stovke 15  žien z Ázie. 
Toto očakávanie sa zatiaľ nesplnilo, 
v stovke je 9 tenistiek z Ázie.

Z tabuľky je jednoznačné, že naj-
väčšia konkurencia je v Európe. To 
znamená, že aj turnaje v Európe sú 
najsilnejšie. Ak sa hráčka chce dostať 
do stovky, potrebuje získať asi 672 
bodov (pripomíname, že sa ráta 17 
najlepších výsledkov). V priemere je 
to 40 bodov na turnaj. 

Keď hráčka začína, chce sa tam 
dostať čo najskôr. Zvažuje aj účasť na 
turnajoch mimo Európy, kde hľadá 
slabšiu konkurenciu. Zohľadniť však 

treba náklady na cestu a klimatické, 
ale aj iné  podmienky, ktoré vplýva-
jú na výkon tenistky. Ako príklad 
uvediem české dvojičky Plíškové. 
Po juniorskom Australian Open v 
Melbourne, kde jedna z nich vyhrala 
a druhá bola v semifi nále, si zvolili 
výlučne ženský program na austrál-
sko–ázijskom okruhu. 

Krystína Plíšková - aktuálna 
víťazka wimbledonskej juniorky - 
odohrala na tomto turné 9 turnajov 
(s dotáciou 25 000 a  50  000). Do 
rebríčka si pripísala 131 bodov, v 
priemere 14,5 na turnaj.  

Ženská konkurencia je veľmi silná 
na celom svete. Mladým hráčkam 
nezostáva iné, len tvrdšie a správne 
trénovať. Stabilizovať výkonnosť 
počas celého roka. Zdokonaľovať 
hru a hlavne sa stať psychicky vyrov-
naným tenistom počas celého roka. 
Kvalitu hry nemôžeme oklamať 
ľahkými turnajmi. Kto hrá dobre, ten 
si bodový priemer z turnajov uhrá aj 
v Európe. A za menej peňazí. 

Bodovanie chráni 
hráčky TOP 100

Nový bodový systém, ktorý za-
viedli minulý rok, chráni hráčky 
prvej stovky. Grandslamové turnaje 
a turnaje WTA sú ohodnotené vy-
sokými bodmi. 

Pre ilustráciu: ak sa hráčke podarí 
na každom grandslame uhrať kolo, 
pripíše si 400 bodov. Ak štyri razy 
vyhrá zápas prvého kola na turnaji 
s dotáciou 600  000 dolárov, získa 
240 bodov (po 60 bodov). Takáto 
hráčka nazbiera 640 bodov z ôsmich 
turnajov a udrží sa v stovke. 

Typickým príkladom využitia pri-
vilegovaného  bodovania je naša fed-
cupová reprezentantka Magdaléna 
Rybáriková. Túto sezónu nemá takú 
vydarenú ako predchádzajúcu. Na 
konci roku 2009 bola v rebríčku 45. 
Tohto roku je jej zápasová bilancia – 
10 víťazstiev a 19 prehier (v prvom 
polroku). Väčšinou sa jej podarilo 
vyhrať len jedno - dve kolá. Body 
za ne sú také vysoké, že klesla len 
o 15 miest, na aktuálne 60. miesto. 
Samozrejme, musíme brať do úvahy, 
že konkurencia na týchto turnajoch 
je veľmi silná, oveľa silnejšia ako na 
menších turnajoch.

Dostať sa do stovky cez menšie 
turnaje je naozaj veľmi náročné. 
Keď hráčka získa niekoľko bodov 
z menších turnajov, dosiahne solíd-
nejšie postavenie v  rebríčku, musí 
sa hlásiť do kvalifikácií vyšších 
turnajov. Keby tenistka hrala celý 
rok desaťtisícové podujatia - aj keby 
ich všetky vyhrala - posunie sa len 
na 250. miesto. 

Dokončenie zo s. 18

Porovnanie bodov za víťazstvo na menších turnajoch:
10 000 12 bodov

25 000 50 bodov

50 000 75 bodov

Ideálny model prieniku do svetovej ženskej stovky 
by mohol byť nasledovný:

3 víťazstvá na turnaji s dotáciou 10 000 36 bodov

3 víťazstvá na turnaji s dotáciou 25 000 150 bodov

2 víťazstvá na turnaji s dotáciou 50 000 150 bodov

1 víťazstvo na turnaji s dotáciou 100 000 140 bodov

Kvalifi kovanie sa na grandslame a víťazstvo v dvoch zápasoch 220 bodov

Spolu 696 bodov

Najstaršia hráčka svetovej 
stovky Japonka Kimiko 
DATEOVÁ KRUMMOVÁ 
bude mať v septembri
40 rokov 

Hráčky TOP 100 podľa svetadielov
Európa 79
Ázia 9
Severná Amerika 8
Austrália 2
Južná Amerika 1
Afrika 1

Maria ŠARAPOVOVÁ 
sa objavila ako 
výnimočný talent. 
V sedemnástich 
vyhrala Wimbledon, 
v osemnástich sa stala 
svetovou jednotkou.
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