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www.e-sportshop.cz
u nás dostanete vždy nìco navíc ... TENIS 2010
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Tenisové míèe PRO SUPEX Míèe HEAD

Míèe BABOLATTenis. míèe SLAZENGER

Míèe TRETORN

US Open
dóza - 4 kusy

Tour Plus
dóza - 4 kusy

ATP Tour
dóza - 4 kusy

Extra
Life
dóza - 4 kusy

Wimbledon
Pressureless
dóza - 4 kusy

Gold
dóza - 4 kusy

Wimbledon
Ultra Vis
dóza - 4 kusy

Championship
Gold
dóza - 4 kusy

Micro X
dóza - 4 kusy

US Open
dóza - 3 kusy

Australia Open
dóza - 4 kusy

Team
W Trainer

kbelík 
72 kusù

Trainer

kbelík 
72 kusù

Tour
dóza - 4 kusy

Fort Roll. Garros
dóza - 4 kusy

Smash
dóza - 4 kusy

Fort All Court
dóza - 4 kusy

Club All Court
dóza - 3 kusy

Tenisové míèe DUNLOP

Tenisové míèe WILSON

Micro X pytel - 60 ks

Pøi odbìru více kartonù míèù možnost individuálních cen.

Kompletní nabídku zboží najdete na www.e-sportshop.cz

Všechny ceny uvedeny vèetnì DPH.

Všechny
modely

skladem

Vrbenská 6, 370 31 Èeské Budìjovice, e-mail: obchod@mercoint.cz
Tel.: +420 387 411 543, mobil: +420 603 452 982, fax: +420 387 411 573

AKCE

AKCE

AKCE

AKCE

KOLEKCE DUNLOP 2010 ZA MIMOØÁDNÉ CENY 

T
W

k
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Pro Series
dóza - 4 kusy

MOC
4.690,- Kè

MOC
4.690,- Kè

MOC
4.490,- Kè

MOC
4.390,- Kè

MOC
4.490,- Kè

MOC
4.350,- Kè

MOC
4.350,- Kè

MOC
4.350,- Kè

Aerogel 4D
200

Aerogel 4D
200 16x19

Aerogel 4D
300

Aerogel 4D
300 Lite

Aerogel 4D
300 Tour

Aerogel 4D
500

Aerogel 4D
500 Lite

Aerogel 4D
500 Tour

jednotná cena 86,- €

5,20 €
pøi obj. 18 ks dóz

67,20 €

3,60 €
pøi obj. 18 ks dóz

3,20 €
pøi obj. 24 ks dóz

6,00 €
pøi obj. 18 ks dóz

5,21 €
pøi obj. 24 ks dóz

4,58 €
pøi obj. 18 ks dóz

6,17 €
pøi obj. 18 ks dóz

4,00 €
pøi obj. 24 ks dóz

6,22 €
pøi obj. 18 ks dóz

3,60 €
pøi obj. 24 ks dóz

6,00 €
pøi obj. 18 ks dóz

6,17 €
pøi obj. 24 ks dóz

5,20 €
pøi obj. 18 ks dóz

5,61 €
pøi obj. 18 ks dóz

3,20 €
pøi obj. 24 ks dóz

6,78 €
pøi obj. 18 ks dóz

6,40 €
pøi obj. 10 ks dóz

5,60 €
pøi obj. 1 ks dózy

4,00 €
pøi obj. 1 ks dózy

3,60 €
pøi obj. 1 ks dózy

6,40 €
pøi obj. 1 ks dózy

5,60 €
pøi obj. 1 ks dózy

5,00 €
pøi obj. 1 ks dózy

6,40 €
pøi obj. 1 ks dózy

4,40 €
pøi obj. 1 ks dózy

6,60 €
pøi obj. 1 ks dózy

4,00 €
pøi obj. 1 ks dózy

6,24 €
pøi obj. 1 ks dózy

83,50 €

43,20 €

6,40 €
pøi obj. 1 ks dózy

5,60 €
pøi obj. 1 ks dózy

6,00 €
pøi obj. 1 ks dózy

3,60 €
pøi obj. 1 ks dózy

7,00 €
pøi obj. 1 ks dózy

6,60 €
pøi obj. 1 ks dózy
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V kvalifi kácii Naceva Cup nastúpilo 37 hráčov, 
z domácich sa do 32-členného pavúka hlavného 
turnaja prebojovali Turčan, Čiznár, Simčák, Partl 
a Havaj. Už v kvalifi kácii ukázali viacerí  tenisti 
dobré výkony. Na turnaji v Michalovciach, nad 
ktorým prevzal záštitu primátor mesta Viliam 
Záhorčák, odviedli dobrú robotu rozhodcovia, ale 
rovnako profesionálny prístup mali aj hráči. To 
teší najmä preto, že počas celého týždňa sledovali 
podujatie viaceré lokálne médiá  - TV Mistrál, 
TV Zemplín, regionálne noviny a prilákali tak aj 
solídny počet divákov. 

Slovensko – české
vyvrcholenie

Prvý ročník Naceva Cupu sa vydaril. Kvalifi ká-
cia ponúkla šancu mladým hráčom zo Slovenska. 
Je to ich odrazový mostík do veľkého tenisu. 

Záver turnaja obstarali slovenskí a českí hráči. 
Do semifinále sa prebojovali Michal Pažický 
a Norbert Gombos, ktorý bol v najlepšej štvorici 
aj na piešťanskom HSC Cupe. Ale tak ako týždeň 

predtým, ani  v  Michalovciach svoje snaženie 
nedotiahol do finále. Pravda, skúsenejšiemu 
Pažickému sa to podarilo a vo finále v  troch 
setoch zdolal Romana Jebavého, 20-ročného 
turnovského rodáka, turnajovú jednotku (502. 
ATP). Pažický získal svoj prvý medzinárodný 
titul. S partnerom Adrianom Sikorom bol potom 

aj vo fi nále štvorhry v súperení s českým párom 
Lubomír Majšajdr, Roman Jebavý úspešný.

V Michalovciach sme si dali záležať na organi-
zácii turnaja. Pekne vyznel nástup hráčov na fi nále 
dvojhry, keď deti miestneho Tc STŠ Danielko 
Miterpák a Margarétka Hajduková priviedli na 
dvorec aktérov a potom im tiež odovzdávali ceny. 

Sponzorom patrí 
vďaka za podporu

Turnaj podporilo viacero sponzorov. Vďaka 
patrí Naceve, generálnemu sponzorovi a Miro-
slavovi Švecovi, ďalej spoločnosti Ten OPP, ale 
aj ďalším patrnerom Trimedical, Mamedical, 
Autostyl Peugeot zabezpečil  transport hráčov, 
Rauch Slovensko sa postaral o pitný režim hráčov, 
ďalej nás podporili Hotel Poštár,  Hotel Eurobus, 
Kerex, Renoma, VSE Group,  Eurospan s. r. o.,
Vodip,  Euro Salaš, Agrocentra a. s., Záhradníc-
tvo, atď. Profesionálnu prácu odviedol reklamný 
manažér Eduard Maskaľ, ale poďakovanie patrí 
aj správcom pod vedením Martina Harbuľáka, 
fyzioterapeutom Mihaľovej a  Jenčíkovi, ale aj 
STZ za dôveru , ktorú dáva Michalovciam pri 
organizovaní turnajov. 

Marcel Klobušovský, zástupca generálneho 
sponzora, na záver turnaja potvrdil, že tento 
ročník Naceva Cupu iste nie je posledný.

Pažický má v premiére dupľu
O Naceva Cup v Michalovciach píše riaditeľ turnaja Tibor LEŠNIAK

Michal Pažický (22 r.) sa postaral v premiére 10-tisícového mužského turnaja kategórie 
futures v Michalovciach o dupľované slovenské víťazstvo. Na Naceva Cup vyhral dvojhru a po 
boku Adriana Sikoru aj štvorhru. S rovnakým partnerom vyhral predtým aj na piešťanskom 
Miroplast Open.

Finále Naceva Cup 2010
D v o j h r a

Michal Pažický (5-SR) – Roman Jebavý (1-ČR) 6:2, 5:7, 6:2

Š t v o r h r a
Michal Pažický, Adrian Sikora (SR) – Roman Jebavý, Lubo-

mír Majšajdr (ČR) 6:2, 6:4

Fakty z Michaloviec
✪  V  kvalifikácii nastúpilo 20 Slovákov, medzi ôsmimi 

postupujúci boli 5 domáci hráči Turčan, Čiznár, Simčák, 

Partl a Havaj

✪  V hlavnom turnaji nastúpilo 14 Slovákov, šiesti postúpili 

do 2. kola, ale iba dvaja do štvrťfi nále a  semifi nále – 

neskorší víťaz Pažický a Gombos

Nástup finalistov s michalovskými deťmi - zľava finalista Roman JEBAVÝ, rozhodca Michal VARMUS a víťaz Michal PAŽICKÝ
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O HSC Cup 2010 bojovalo 81 hráčov zo 14 
krajín. Slovensko reprezentovali v hlavnej súťaži 
11 hráči. Traja z nich sa prebojovali z kvalifi kácie. 

O  vysokú úroveň tohto ročníka sa postarali 
svojimi výkonmi - okrem víťazného Poliaka 
Gawrona - aj Francúzi Reynet, Inzerillo a Rakú-
šan Linzer. Príjemným prekvapením turnaja boli 
dvaja mladí slovenskí kvalifi kanti – Adrian Partl 
a Norbert Gombos. Partl po postupe z kvalifi kácie 
zdolal v prvom kole skúsenejšieho Sikoru, potom 
veľmi nepríjemného Urzua-Riveru z Čile. Stros-
kotal až na rakete neskoršieho víťaza Gawrona. 

Výborné výkony podával aj ďalší kvalifikant 
Gombos. Prebojoval sa až do semifi nále! Vo veľmi 
zaujímavom a tesnom zápase o postup do fi nále 
podľahol Michaličkovi. V súboji s týmto českým 
tenistom mu možno chýbalo viac skúseností 
z podobných zápasov.

Víťazom dvojhry sa zaslúžene stal Poliak 
Marcin Gawron. V semifi nále, najlepšom zápase 
turnaja, vyradil Francúza Reyneta, víťaza Miro-
plast Open a vo fi nále si hladko poradil s Čechom 
Michaličkom.

Vo štvorhre dominoval francúzsky pár Inzeril-

lo – Reynet. Trofej si vybojoval až v záverečnom 
tajbrejku fi nále s českým párom Jebavý - Micha-
lička. Zo slovenských dvojíc sa najviac darilo páru 
Miklušičák - Milko, ktorý skončil v semifi nále.

Z turnaja na dvorcoch HS Centra v Piešťanoch 
sa stala tradícia aj vďaka sponzorom a všetkým 
reklamným partnerom podujatia, ktorí majú 
nemalú zásluhu na jeho vydarenom piatom 
ročníku. V tomto trende chceme pokračovať aj 
v budúcnosti.

Ani na piaty pokus 
nevyhral slovenský hráč

O HSC CUP 2010 v Piešťanoch píše turnajový riaditeľ Peter HABÁN
Piešťanský HSC Cup, turnaj kategórie futures s dotáciou 10-tisíc dolárov, má za sebou piaty 

ročník a päť rôznych víťazov dvojhry. Ani jeden nie je zo Slovenska. Turnaj sa uskutočnil 
8. - 15.augusta 2010 na dvorcoch HS Centra, kde hlavnú trofej v dvojhre získal Poliak Marcin 
Gawron, ktorý bol týždeň predtým fi nalistom Miroplast Open. 

Dekorácia po dvojhre na HSC Cupe – zľava riaditeľ turnaja Peter HABÁN, víťaz Marcin GAWRON, finalista Marek MICHALIČKA, prezident STZ Tibor MACKO

Piešťanskí víťazi
2006 David Škoch Česko

2007 Jonathan Dasnieres de Veigy Francúzsko

2008 Dušan Lojda Česko

2009 Aljaz Bedene Slovinsko

2010 Marcin Gawron Poľsko

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk
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Vám ponúka kompletnú starostlivosť pre hráčov všetkých vekových 
kategórii, pod vedením trénerského týmu so skúsenosťami z okruhov ATP 
a WTA. (Erik Csarnakovics, Eva Fislová, Ján Stančík)
V areáli sa nachádzajú 4 antukové dvorce, 2 moderné tvrdé povrchy a malá 
posilňovňa. V rámci areálu majú naši hráči možnosť regenerácie (masér 
Robert Caro, fyzioterapeuti Zdenko Ďuriš a Ivana Hatalová) a mentálneho 
tréningu (Ľubomír Ohera).

Reštaurácia a hotel BNC sú hráčom celoročne k dispozícii.
Možnosť rezervácie dvorcov aj pre verejnosť počas celého roka.

Viac info na www.love4tennis.sk

Tenisová akadémia
LOVE 4 TENNIS

Tak ako vlani bolo prihlásených 
množstvo hráčov. Napokon v kvali-
fi kácii nastúpilo len 31 chlapcov a 26 
dievčat. Do hlavnej súťaže z našich 
postúpil len Opálek a  ako lucky 
loser sa dostal Milučký, z  dievčat 
Bašková, Horáková, Svatíková, ako 
lucky loser Veverková, Stachová 
a Želinská.

Novak vyhral 
štvrtý turnaj v sérii

Do hlavnej časti chlapčenského 
pavúka nastúpilo 48 tenistov, z toho 
9 Slováci. Z nich si najlepšie počínali 
Filip Vittek a Matej Maruščák. Filip 
ako druhý nasadený prehral v semi-
fi nále po vyrovnanom zápase s Ru-
munom Vintim a Matej (prvý rok 
je dorastenec) prekvapil solídnymi 
výkonmi a prebojoval sa do štvrťfi -
nále, v ktorom podľahol víťazovi Ra-
kúšanovi Dennisovi Novakovi. Pre 
Mateja sú to prvé body do rebríčka 
ITF. Zo žilinských hráčov Jakub 
Oravec, tiež len 15-ročný, zvíťazil 
v  1. kole nad Nemcom Frankom 
a v druhom prehral s Weidingerom 
z Rakúska. Myslím, že pre slovenský 
tenis sú títo dvaja 15-roční chlapci 

veľkým prísľubom. Dvojhru vyhral 
po dva a  pol hodinovom finále 
Rakúšan Dennis Novak, keď zdolal 
Rumuna Vintiho 3:6, 6:2, 6:4. Novak 
dosiahol štvrté turnajové víťazstvo 
v sérii. V chlapčenskej štvorhre sa 
najviac darilo našim Jurajovi Čizná-
rovi s Filipom Vittekom. Po peknej 
a dramatickej štvorhre zvíťazili nad 
rumunským párom Cornea, Vinti 
7:5, 2:6, 11:9.

Cenné body 
do rebríčka

V súťaži dievčat v hlavnom pavú-
ku nastúpilo 48 tenistiek. Do semifi -
nále sa prebojovali tri naše dievčatá 
Záteková, Uberalová a  Vajdová. 
Najviac sa darilo 15-ročnej Petre 
Uberalovej, ktorá po najvyrovna-
nejších výkonoch napokon vyhra-
la celý turnaj. Vo finále zvíťazila 
nad Češkou Krejčíkovou 6:4 ,6:1. 
Myslím si, že Petra je pre náš tenis 
veľkou nádejou. Hrá  premyslený 
a presný tenis. Na ceste k víťazstvu 
ju najviac potrápila Žilinčanka 
Alexandra Stanová, ktorá jej ako 
jediná v osemfinále zobrala set. 
Z domácich sa do hlavného pavúka 

na voľnú kartu dostali ešte Ingrid 
Vojčináková a  14-ročná Alžbeta 
Houbová. Štvorhru zaslúžene vy-
hral slovensko-český pár Veronika 
Záteková s Barborou Krejčíkovou. 
Vo fi nále jasne zdolali belgický pár 
Benoitová, Kerfsová 6:1, 6:2. Pre 
Veroniku je to už druhé víťazstvo 
za sebou vo štvorhre na našom tur-
naji. Zo slovenských hráčok sa do 
semifi nále prebojovala ešte Natália 
Vajdová s Češkou Jirsákovou. 

Pozitívom je, že niektorí naši 
hráči získali prvé body do rebríčka 
ITF. Uberalová určite poskočí o pár 
miest dopredu. Na dvorcoch TK Ži-
lina sme videli vydarené podujatie, 
na ktorom sa predstavili talentovaní 
hráči z celej Európy.  Turnaj prebie-

hal v pohode aj vďaka profesionálnej 
práci českého rozhodcu Jiřího Ada-
movského. Zázrakom nám v tomto 
roku prialo aj počasie. Finálové 
zápasy sme predvídavo dali na so-
botu (celú nedeľu boli silné búrky 
a dážď). V  ten deň sa začal turnaj 
mladšieho žiactva kategórie „C“ 
Dermapoint Cup, a tak mali fi nálové 
zápasy patričnú kulisu za prítom-
nosti televízie TA3 a JOJ.   Potešilo 
nás, že naši aj zahraniční účastníci 
ocenili dobrú organizáciu. Veríme, 
že sa k  nám radi vrátia aj v  bu-
dúcnosti. Aj touto cestou by som 
sa chcel poďakovať všetkým, ktorí 
pomáhali pri organizácii turnaja.

Anton BLAŠKO, 
riaditeľ turnaja

Uberalová vyhrala 
prvý turnaj ITF

Trofej z dvojhry chlapcov na 4. ročníku Žilina Junior Open do Rakúska

V  Žiline sa konal štvrtý ročník medzinárodného juniorského 
turnaja ITF U 18 Žilina Junior Open (7. - 15. 8. 2010). Na turnaji 
sa zúčastnili mladí tenisti z  celej Európy a  jeden hráč z Kanady. 
Najväčšie zastúpenie mali domáci hráči, Česi, Rumuni, Rakúšania, 
Poliaci, atď. Trofej z dvojhry chlapcov získal Rakúšan Dennis Novak, 
dievčenská vďaka Petre Uberalovej zostala na Slovensku.

Žilinskí finalisti a  víťazi zľava: Barbora KREJČÍKOVÁ, Petra UBERALOVÁ, 
Stefan VINTI, Dennis NOVAK
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Zmluvne garantované ceny lôpt WILSON (vybrané typy) pre TK/
TO pre sezónu 2011, platné od 1. 9. 2010 sú nasledovné (ceny za 1ks 
vrátane DPH 19%):

*)  Wilson US Open..................................................................................1,25 €
*) Wilson Australian Open .....................................................................1,31 €
*) Wilson Tour Davis Cup Offi  cial ........................................................1,37 €
*)  Wilson Starter Play (mäkká lopta – o 25% pomalšia 

pre 8-10 ročné deti - zelená) .............................................................1,13 €
**)  Wilson Starter Game (mäkká lopta – o 50 % pomalšia 

pre 6 -8 ročné deti - oranžová) .......................................................1,13 €
**)  Wilson Starter Easy (mäkká lopta – o 75% pomalšia 

pre 5-7 ročné deti - červená) ..........................................................  1,13 €
***) Wilson Starter Foam (penová ) ......................................................1,79 €
*)  Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 19%) a sú platné pri odbere 

kartónového množstva, t.j. 72 ks lôpt.
**)  vCeny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 19%) a sú platné pri odbere 

1 balenia, t.j. 12 ks lôpt.
***)  Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 19%) a sú platné pri odbere 

1 balenia t.j. 6 ks lôpt.

Kontaktná adresa na dodávateľa
Fax: +420 272 704 216
E-mail:  ales.gavor@amersports.com

 - referent logistického servisu Praha

Kópia emailu:   tomas.jezo@amersports.com
- referent zákazníckeho servisu Bratislava

Tel.: +420 272 700 963 - 4, +421 - 2 - 44 640 011
Adresa:          AMER SPORTS CR, V Chotejně 700/7, Praha 10, Hostivař

Každá objednávka musí obsahovať:
a) názov a registračné číslo tenisového klubu a jeho adresu
b) presnú špecifi káciu a počet objednávaných lôpt
c) presnú dodaciu adresu
d)  označenie osoby zodpovednej za vybavenie objednávky, prípadne 

ďalšie údaje o spojení ako telefón, fax, e-mail.

Ceny a dodacie podmienky
a)  Ceny lôpt sú platné pre odber v uvedenom množstve, t.j. podľa *) / 

**) / ***) , zo skladu Praha
b)  Doprava je vždy účtovaná podľa platného cenníka prepravnej 

spoločnosti z jej skladu v Bratislave.
c) Dobierkový poplatok je 3,40 €.
d)  Termín dodávky do 48 hodín pracovného dňa po objednávke do 

10.00 hodiny pracovného dňa.

Akčná ponuka klubom pre rok 2011:
Pre lopty typu *) pri odbere:

a) 2 kartónov - doprava zdarma a zľava 4 % z uvedených cien
b) 5 kartónov - doprava zdarma a zľava 10 % z uvedených cien

Ofi ciálna lopta STZ v roku 2011
Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) ofi ciálnou loptou pre 

všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série 
NJT) v sezóne 2011 sú výhradne lopty značky WILSON.

Usporiadatelia tenisových podujatí vo všetkých  vekových kategóriách, t.j. deti do 9 rokov, mladšie 
žiactvo, staršie žiactvo, mladší dorast, starší dorast, ženy, muži, seniori, sú povinní hrať len s nižšie 
uvedenými typmi lôpt zn. WILSON. Výber konkrétneho typu lopty zn. WILSON ponecháva STZ 
na usporiadateľoch turnajov, ktorí sú povinní uviesť typ lopty v rozpise pre turnaj.

MALINOVO

letisko
M.R.Štefánika

Vrakuňa

Zálesie

Tomášov

Ivanka pri Dunaji

Petržalka

Most pri Bratislave

BRATISLAVA
D2

D1
572

510

572

� tenis, bowling, biliard, volejbal, 
fitness, relax - vírivky

� vlastné ubytovacie kapacity

� usporiadanie spoločenských akcií, 
školení, seminárov, firemných dní

Družstevná 396, 900 45  MALINOVO, www.elfoclub.sk

Nový športovo- rekreačný areál 



Americké dvojičky Bob a Mike Bryanovci 
(32 r.) sa nezmazateľne zapísali do tenisovej 
histórie. Na turnaji ATP v kalifornskom Los 
Angeles (dotácia 619 500 dolárov) získali 
rekordný 62. deblový titul, keď v jubilejnom 
100. fi nále kariéry na okruhu ATP zdolali 
ako nasadené jednotky pár Eric Butorac, 
Jean-Julien Roher.

Bryanovci sa vďaka triumfu v Los Angeles 
v historickej tabuľke odpútali od legendár-
nych Austrálčanov Todda Woodbridgea a 
Marka Woodforda. Členovia Siene slávy 
majú na konte 61 titulov. 

„Prekonať rekordný zápis Woodies bolo 
na začiatku kariéry pre nás niečím ako vy-
stúpiť na Mount Everest. Počet turnajových 
titulov na našom konte postupne pribúdal 
a dnes sme dosiahli životný úspech. Vyhrať 
62 turnajov, to je neuveriteľné číslo,“ povedal 
Bob Bryan.

Nadšenie neskrýval ani Mike Bryan. „Ten-
to titul má pre nás vysokú cenu. Je skvelé, že 
v hľadisku počas fi nálového zápasu sedel aj 
Mark Woodforde. Woodies boli vo štvorhre 
naozaj trieda, veľa sme sa od nich naučili.“ 

Woodforde zložil po skončení fi nále už 
šesťnásobným víťazom turnaja v Los Ange-
les veľký kompliment. „Vo svetovej deblovej 
elite sa pohybujete už veľa rokov, teraz sa 
vám podarilo vystúpiť na samý vrchol. 
Na turnajový titul s poradovým číslom 62 
ste čakali od mája, no tento zďaleka nebol 
posledným. Máte potenciál na to, aby ste 
získali 70, možno až 80 titulov,“ povedal 
legendárny Austrálčan.      

V Los Angeles triumfovali najznámejšie 
tenisové dvojičky už šiesty raz (2001, 2004, 
2006, 2007, 2009, 2010). Po ich tohtoročnom 
100. finále na hlavnom profesionálnom 
okruhu majú bilancia 62:38.

Pavel KOŽUCH, konateľ 
spoločnosti Amer Sports 

a Tibor MACKO, prezident 
zväzu, po podpise zmluvy, 

na základe ktorej sa Wilson 
stáva exkluzívnou 

oficiálnou 
loptou 

STZ

Bryanovci predstihli Woodies

Mark a Bob BRYANOVCI oslavujú v Los Angles rekordný 62. titul

V decembri už s wilsonkami
STZ podpísal zmluvu s Amer Sports, výhradným zástupcom značky Wilson 

Spoločnosť, ktorá sa v  Čechách 
etablovala roku 1993 a o rok neskôr 
uzavrela zmluvy s oblastnými zväz-
mi, sa roku 1997 stala partnerom i 

Českého tenisového zväzu. Je ním 
dodnes. 

„Takéto dlhé partnerstvo je hod-
notené ako unikátna záležitosť,“ 

podotkol Pavel Kožuch. Pripomenul, 
že spoločnosť, ktorú ako konateľ 
zastupuje, je v Čechách číslom jeden 
v obchodovaní s loptami a raketami. 
„Podchytených máme tisíc klubov.“ 
Amer Sports má vo svojom portfóliu 
aj iné prestížne značky – Salomon, 
Atomic, Dynamic, Suunto, atď.

„Verím, že naše budúce partner-
stvo znamená prínos pre nás i zväz 
a podarí sa nám posilniť postavenie 
značky na slovenskom trhu,“ dodal 
Kožuch. Tibor Macko vyjadril spo-

kojnosť, že STZ uzavrel túto zmluvu. 
„Wilson má svoje renomé na Sloven-
sku. Patrí medzi populárne značky,“ 
dodal prezident STZ.

Na Slovensku má spoločnosť od 
vlaňajška dohody, okrem zväzu, aj 
s dvoma klubmi – Piešťanmi a Le-
vicami. 

„Naším cieľom je, aby sa značka 
Wilson presadila tak, aby sa stala 
v tenise na Slovenku číslom jeden,“ 
prezradil ambíciu Pavel Kožuch. 

(zw)

Slovenský tenisový zväz podpísal zmluvu so spoločnosťou Amer 

Sports Czech Republic, ktorá je výhradným zástupcom značky Wilson 

v Čechách a na Slovensku. Wilson sa stáva od 1. decembra 2010 na 

tri roky exkluzívnou ofi ciálnou loptou STZ. Zmluvu na pôde STZ 

podpísali Pavel Kožuch, konateľ spoločnosti Amer Sports a Tibor 

Macko, prezident Slovenského tenisového zväzu.
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V Čilistove ostrý štart
Projekt ZašportujsiOpen si už získal medzi tenistami veľa priaznivcov

Turnaj s názvom Kormorán Cup 
nedostal pomenovanie podľa zná-
meho vtáka, ale podľa priľahlého 
hotela, ktorý hostil účastníkov 
turnaja. Prvá akcia v Tenisovej aka-
démii Ľubomíra Kurhajca zlákala 
do Čilistova 55 neregistrovaných te-
nisových nadšencov (z nich 16 žien). 
Podujatie v rámci projektu Zašpor-
tujsiOpen vlastne nadväzuje na tur-
naje ITN. Muži 
súťažili v  troch 
kategóriách pod-
ľa  ratingu, ženy 
hrali  v  jednej. 
Hrali sa  dvojhry, 
štvorhry i mix.

Najúspešnej-
ším účastníkom 
dvojdňového au-
gustového turnaja 
bol z mužov Jozef Sulaček z Veľkého 
Krtíša – vyhral dvojhru a po boku 
Bratislavčana Reného Paráka aj 
štvorhru. Dominika Bartová zvíťa-
zila v singli, s Máriou Chrenovou v 
debli a bola aj vo fi nále mixu.

Areál v  Čilistove je zasadený do 

príjemného prostredia obkľúčené-
ho vodou a  zeleňou. Scenéria pre 
relax ako stvorená. Čo je lepšie ako 
aktívny relax, spojený s trochou 
adrenalínu, ktorý súťažný tenis – 
bez ohľadu na to, či ide o amatérov 
alebo profesionálov – so sebou pri-
náša? Ubytovanie v hoteli Kormorán 
umožnilo, aby sa partia rekreačných 
hráčov stretla na príjemnej veče-

ri a  veselej party, 
ktorá k  takémuto 
podujatiu vždy 
patrí. 

Organizátori sa 
rozhodli tentoraz 
vytiahnuť tenistov 
z Bratislavy a po-
núknuť im nové 
prostredie. Hráči 
vytvorili komu-

nitu, ktorá vyhľadáva takýto typ 
turnajov. Je dobré raz za čas uniknúť 
od denných povinností a s tenisom 
si spríjemniť voľno.

Počas dvoch dní nebolo vždy po-
časie ideálne. Ale turnaj to výrazne 
nenarušilo. Hralo sa na piatich dvor-

coch, a keďže sa čilistovský areál na 
tejto akcii osvedčil, je predpoklad, že 
aj na jesennú rozlúčku so sezónou sa 
tu hráči stretnú.

Na odovzdávanie cien zavítal 
medzi tenistov – amatérov Ľubo-
mír Kurhajec, tréner, ktorý sa roky 
venoval mládeži i profesionálom. 
Niekdajší fedcupový kapitán Slo-

venska, bývalý kouč Hrbatého, 
Nagyovej, vlastnej dcéry Ľubomíry, 
Rybárikovej a  ďalších slovenských 
tenistov, dekoroval najúspešnejších. 
Trofeje, ktoré víťazi dostali, by im 
mohli závidieť i profíci – ručne vy-
robené brúsené misy pochádzajú zo 
  známych poltárskych sklární.

(red.) 

Nový tenisový areál v Čilistove prešiel pri slávnostnej inaugurácii 
exhibičným krstom, počas ktorého si na ňom zahrali naši profesionáli 
Lukáš Lacko a Andrej Martin. V priebehu víkendu 7. – 8. augusta 
kurty súťažne otestovali aj rekreační hráči zapojení do projektu 
ZašportujsiOpen.

Víťazi Dominika BARTOVÁ a  Jozef SULAČEK s  Ľubomírom Kurhajcom 
po odovzdaní ručne vyrobených trofejí z poltárskych sklární

Víťazi dvojhier 
v jednotlivých kategóriách

M U Ž I
Jozef Sulaček  Veľký Krtíš

Peter Káčerik  Bratislava

Pavol Chren  Bratislava

Ž E N Y
Dominika Bartová  Bratislava
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Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu

V súťaži chlapcov  dominoval Matej 
Maruščák, nasadená jednotka tur-
naja. Vo fi nále si veľmi ľahko poradil 
s dvojkou Poliakom Majchrzakom 6:3, 
6:0. Súperovi nedovolil nič a ten sa so 
svojou situáciou zmieril veľmi rýchlo, 
takže v druhom sete sa „zaradil medzi 
divákov.“ V  turnaji dievčat zvíťazila 
štvrtá nasadená Barbora Kötelesová. 
V nervóznom fi nále zdolala najvyššie 
nasadenú Rebeccu Šramkovú 6:3, 4:6, 

6:2. Finálové zápasy svojou úrovňou 
zaostali za vyvrcholeniami predchá-
dzajúcich ročníkov. 

Vo štvorhrách, považovanými via-

cerými hráčmi za nutné zlo, zvíťazili 
nasadení. Pozitívne môžeme hodnotiť 
len fi nále chlapcov, v ktorom vyhral 
naozaj najlepší pár.

Oproti minulosti sa výrazne zlep-
šilo správanie sa tenistov. U chlapcov 
nebol ani jeden sporný moment a u 
dievčat len jeden vo fi nále dvojhry.

Turnaj vďaka STZ a organizátorom 
dáva šancu našim hráčom konfronto-
vať svoje schopnosti so zahraničnými 

rovesníkmi. Tí, ktorí sa na turnaji zú-
častnili, ukázali bojovnosť a odrazom 
ich snaženia sú i výsledky. Škoda len, 
že ich nebolo viac.

Vďaka TK Baník Prievidza, ktorý 
má bohaté skúsenosti s  organizova-
ním medzinárodných turnajov, malo 
podujatie plynulý priebeh. Za to 
patrí organizátorom vďaka. Chcem 
sa poďakovať aj sponzorom. Bez ich 
podpory by nebolo možné turnaj 
pripraviť. Predovšetkým generálnemu 
sponzorovi Hornonitrianske bane 
Prievidza, a. s., ale aj  ďalším spon-
zorom  - Nestlé Slovensko a Crystal 
Classic Kmec.

František VRTÁK,
riaditeľ turnaja

Prvenstvá zostali doma
Prievidza Cup 2010 v dvojhre vyhrali Matej Maruščák a Barbora Kötelesová

Tretí ročník turnaja PRIEVIDZA CUP U 16, organizovaný TK 
Baník Prievidza, priniesol zo športovej stránky priemerný tenis. 
Nasadení potvrdili svoju dominanciu. Príjemným spestrením boli 
len výhry hráčom domáceho klubu, ktorí postúpili do štvrťfi nále, 
resp. semifi nále. 

Po finále dvojhry v Prievidzi – zľava Matej MARUŠČÁK, organizátor Peter KULICH, Kamil MAJCHRZAK, Barbora KÖTELESOVÁ, Rebecca ŠRAMKOVÁ

Víťazi Prievidza Cup 2010
D v o j h r a

Matej Maruščák 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Barbora Kötelesová 

(VSE TK Akademik Košice)

Š t v o r h r a
Matej Selecký, Ivan Štarke 

(Slovan Bratislava/Ratufa Levice)

Linda Hercegová, Rebecca Šramková 

(Empire Trnava/TK Jednotka)
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Aj v tomto roku sa na prelome 
júna a  júla uskutočnilo svetové 
fi nále prestížneho turnaja teniso-
vých nádejí Kids Cup. Mladí tenisti 
sa stretli v prekrásnom letovisku La 
Baule Tenis Club vo Francúzsku. 
Kids Cup je výnimočný najmä tým, 
že mladí tenisti hrajú zápasy medzi 
sebou podľa ročníkov. Preto môžu 
deti konfrontovať svoje schopnosti 
s rovesníkmi z celého sveta. 

Aj v tomto roku malo Slovensko 
na Kids Cupe svojich zástup-
cov - i  keď o  tento nebodovaný 
turnaj prejavilo záujem menej 
detí a  rodičov ako v  iných kra-
jinách. Čo je určite škoda, lebo 
13- ročná Katarína Strešnáková, 
10- ročná Adriana Šenkárová 
a  9-roční Lila Fonód a  Dušan 
Oberta si okrem úžasných zážit-
kov priniesli domov aj lákavé ceny 
a dobrý pocit, že sa medzi hráčmi 

z iných krajín rozhodne nestratili. 
Najviac sa na turnaji darilo Ka-

taríne Strešnákovej zo Slávie Práv-
nik Bratislava. Vo Francúzsku sa 
stala absolútnou víťazkou v dvoj-
hre aj štvorhre medzi 13-ročnými 
dievčatami. Jednou z  cien, ktoré 
získala, je aj ponuka absolvovať 
plne hradený pobyt v  prestížnej 
Mouratoglou Tennis Academy. 
V  konkurencií sa nestratila ani 
Adriana Šenkárová zo Slávie ŽU 
Žilina, ktorá sa prebojovala až do 
finále. Cenné skúsenosti a  chuť 
ďalej na sebe pracovať získali aj 
najmladší, len 9-roční tenisti. 
Je veľká škoda, že časť rodičov 
v  honbe za rebríčkovým umiest-
nením svojich detí často zabúda na 
samotnú podstatu bieleho športu. 
Nechať deti hrať tenis pre radosť zo 
samotnej hry.

(zs, foto kidscup)

Rekreační hráči a hráčky, ktorí majú záujem o štart na Tengo Open 
Cup 11. septembra 2010 na dvorcoch Slovana Bratislava, sa môžu 
prihlásiť organizátorovi turnaja na tel. 0948738727 alebo na e-mailovú 
adresu: tenisproshop@gmail.com. Registrácia účastníkov, ktorí si môžu 
po vyradení zahrať aj v súťaži útechy, sa uskutoční v deň turnaja o 8.00 h.

Kids Cup pre Strešnákovú

Slovenskí tenisti na Kids Cupe 2010 - zľava Adriana ŠENKÁROVÁ, 
Katarína STREŠNÁKOVÁ,  Lila FONÓD, Dušan OBERTA

VÝHRADNÝ DOVOZCA :
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.  
JUNÁCKA 6
832 80 BRATISLAVA
TEL/FAX: 02 44636666 
MOBIL: 0905278855
email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

PODPORA MLADÝCH TALENTOV:
(SCOUTING A SPONZORING) 

email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

Pozvánka na Slovan

Tradičný HTO Tour YONEX CUP  Humenné 2010, o ktorom nám napísal 
riaditeľ turnaja Ladislav Mochnacký, usporiadal 23. – 25. júla 1. Tenisový 
klub Humenné pre  kategóriu chlapcov a dievčat do 9 rokov. Na turnaji 
štartovalo 20 dievčat a 14 chlapcov. Vo finále dievčat zvíťazila Natália 
Takáčová (TK Akademik Košice) nad Terezou Kötelesovou (TK Akademik 
Košice) – obe na snímke a vo finále chlapcov Richard Huľo (TK Trebišov) 
nad Ivom Gondorom (1. TC Humenné).



Ofi ciálny spravodaj Slovenského tenisového zväzu. Vydáva STZ Marketing, s. r. o. Redakcia: Príkopova 6, 831 03 Bratislava, telefón 02/492 09 895, 

web: www.stz.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Wisterová. Redakčná rada: Dr. Tibor Macko, Ing. Igor Moška, Dr. Ľubomír Páleník, Ing. Vladimír Habas, 

Ing. Janka Siebenstichová. Vychádza mesačne. Tlač: Ultra Print, s. r. o. Prepress: ERB studio, s. r. o. Objednávky na predplatné: Mesačník Tenis, STZ 

Marketing, s. r. o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava alebo e-mailom: alena.cernusakova@stz.sk. Objednávky inzercie: STZ Marketing, s. r. o., Príkopova 6, 

831 03 Bratislava, e-mail: andrea.kostikova@stz.sk, tel.: 0903 184 234, 02/492 09 885. Uzávierka tohto čísla 23. 8. 2010. Reg. č. MK SR 3872/09.

SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,
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Prezident
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02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár
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tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878
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Sekretariát
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fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek
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tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882
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Metodik STZ
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tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Belluša 2

Listový kontakt: 

Pod Párovcami 14, 

921 01 Piešťany
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fax.: 033/76 26 628
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9.00 - 11.00 h
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TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

Listový kontakt: 

P. O. Box 158, 

975 84 Banská Bystrica
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tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok
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Sekretár
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krepelka@azet.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 
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Listový kontakt: 
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mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.
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pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Ing. Peter Grandtner

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

peter.grandtner@stz.sk

Marketingoví manažéri

Ing. Katarína Havlíková

mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 807

katarina.havlikova@stz.sk

Ing. Darina Štuchalová

tel.: 02/492 09 808

fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Pieš any, Rekrea ná 4, karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

IHRISKÁ:  tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...

VYBAVENIE:  konštrukcie, náradie, oplotenie, siete, ...

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 

4040   


