
Schádzali sme sa postupne, lebo  niektoré hráč-
ky hrali pred ME turnaj na Slovensku, ktorého zá-
ver kolidoval s odchodom na kvalifikáciu. Nielen 
z tohto dôvodu prišla naša prvá hráčka Roháčová 
zranená a praťažená. Súboj s Portugalskom sme 
zvládli bez problémov. Proti Rakúsku som musel 
vynechať našu prvú hráčku, absolvovala niekoľ-
ko masáží, od ochotného maséra, ktorý sa jej 
venoval celý pobyt. Aj bez nej sme vyhrali 3:0. 
V stretnutí s Francúzskom o postup na finálový 
turnaj podala Šenkárová svoj najlepší výkon na 
turnaji. Nastúpila už Roháčová a aj keď podávala 
len druhý servis, zdolala súperku v dvoch setoch. 
Záverečnú štvorhru Šenkárová a Stará prehrali. 
V  Rakovníku podala dobrý výkon Šenkárová, 
ktorá proti hráčkam, čo nehrali razantný  tenis, 
mohla uplatniť svoju taktiku a herný prejav. Stará 
sa dobre vyrovnala s trémou debutantky a Rohá-
čová potvrdila pozíciu lídra društva. 

Prehry s ruskom a ukrajinou

Finálová skupina bola v Ajacciu na Korzike. 
Prileteli sme až večer po losovaní,  ktoré bolo ne-
milosrdné: v skupine sme mali Rusko a Ukrajinu 
– krajiny, ktoré sa v posledných rokoch striedali 
na stupni víťazov. V súboji s Ruskom Šenkárová 
proti Potapovovej nemala žiadnu šancu. Strojovou 
a rýchlou hrou Ruska vyhrala 6:0, 6:0. Roháčová 
proti jednotke súpera podala excelentný výkon a 
pestrou hrou vyhrala 6:1, 6:4. Rozhodovalo sa vo 
štvorhre, ktorú sme tesne prehrali. Stará robila, čo 
mohla, aby držala krok s Roháčovou, ale predsa 
to v záveroch setov nestačilo. 

Stretnutie s Ukrajinou malo podobný priebeh 
ako s  Ruskom. Šenkárová hrajúca na hranici 
schopností nestačila na Zavackú. Najlepší zápas 
celého turnaja odohrala Roháčová proti Jastrem-
skej. Bol plný výborných výmien, zvratov, nasa-
denia a bojovnosti. Dievčatá hrali pri teplote 36 
stupňov 3 hodiny 20 minút  a naša hráčka zvíťa-
zila. Vyčerpanú som ju do štvorhry už nepostavil. 
Nastúpili Šenkárová a Stará, Ukrajinci aj napriek 
únave dali aj Jastremskú, ktorú odrovnali úplne 
na ďalšie zápasy. Naše prekvapili, prepracovali sa 
až ku trom mečbalom, ktoré nezvládli a prehrali 
6:2, 3:6, 6:8  Škoda, mohli sme hrať o medailu. 
Stretnutie sme dohrali o jedenástej v noci.

Pochvala za vzorný prístup

S Veľkou Britániou na svoj prvý zápas vo dvoj-
hre nastúpila Stará, ale na Collinsovú nestačila. 
Lenka sa na takejto úrovni vo dvojhre nemože 
spoliehať na to, že  ukončí výmenu bez vypra-
covania si dobrej pozície. Roháčová - aj napriek 
únave - mala zápas pod kontrolou a vyhrala a 
rozhodujúcu štvorhru Stará s Roháčovou zvládli 
v dvoch setoch.

Musím našu prvú hráčku skritizovať, že mi na 
rozohrávke pred play off so Španielskom neozná-
mila svoj stav. Možno si myslela, že ho prekoná, 
čo chápem. Chcela ostať neporazená. Mohla si 
zahrať a nabrať skúsenosti Stará. Hráčky sa musia 
naučiť, že na takejte úrovni len v stopercentnom 
stave možu zdolať súperku. Zápas som musel 

pre totálnu únavu skrečovať. Šenkárová hladko 
prehrala a na vlastnej koži sa počas celého tur-
naja presvedčila, že ak bude chcieť udržať krok 
so špičkou, musí hrať aktívnejší tenis. Súboj sme 
prehrali 0:3.

Všetky dievčatá musím pochváliť za prístup 
k zápasom, tréningom a správaniu sa počas tur-
najov.  Máme aj Pilarovú, dobrú hráčku, ktorá 
by družstvu výrazne pomohla možno hrať aj o 
najcenejšie kovy. Nomináciu mala vo svojich 
rukách, ale nevyužila ju. Verím, že sa jej ešte 
chopí. Potvrdilo sa mi, že Roháčová je hráčka,  
ktorá momentálne drží krok s európskou špičkou. 
Pri jej vedení však treba myslieť aj na jej zdravie.

Ivan VOLTMAN, 
kapitán tímu Slovenska

Naše nádeje šieste v Európe
ME družstiev hráčok do 12 rokov: v silnej konkurenci sa Slovensko nestratilo

Kvalifikačná skupina ME družstiev diev-
čat do 12 rokov sa uskutočnila v Rakovníku, 
kde Slovensko vyhralo všetky tri stretnutia 
a postúpilo do Ajaccia na Korzike. Tam 
obsadilo celkové šieste siesto. O medaily sa 
podelili Rusko, Česko a Ukrajina. Slovensko 
reprezentovalo trio Laura Roháčová, Adriá-
na Šenkárová , Lenka Stará.

me DruŽStiev
D i e v č a t á  d o  1 2  r o k o v

kvaliFikÁCia, 26. 7. 2012 – 29. 7. 2012
zóna a – rakovník, Česká republika 

Skupina B: Slovensko – Portugalsko 3:0 (Šenkárová – Mar-
tinsová 61, 75, Roháčová – Jorgeová 61, 60, Šenkárová, Stará 
– Jorgeová, Salvadorová 46, 63, 64), Rakúsko – Portugalsko 
3:0, Slovensko – rakúsko 3:0 (Stará – Michalitschová 63, 75, 
Šenkárová – Kollerová 64, 63, Šenkárová, Stará – Griessnero-
vá, Michalitschová 64, 61).
konečné poradie skupiny B: 1. Slovensko, 2. Rakúsko, 3. 
Portugalsko.

o postup na finálový turnaj: Slovensko – Francúzsko 2:1 
(Šenkárová – Dardaineová 63, 62, Roháčová – Depoillyová 
62, 62, Roháčová, Stará – Bardetová, Dardaineová 46, 16).

FinÁle 
9. 8. 2012 – 12. 8. 2012
ajaccio, Francúzsko

Skupina a: Slovensko – rusko 1:2 (Šenkárová – Potapovo-
vá 06, 06, Roháčová – Pervušinová 61, 64, Roháčová, Stará 
– Boltinská, Pervušinová 57, 46), Ukrajina – Veľká Británia 
2:1, Rusko – Veľká Británia 3:0, Slovensko – ukrajina 1:2 
(Šenkárová – Zavacká 36, 36, Roháčová – Jastremská  76(7), 
46, 75, Šenkárová, Stará – Jastremská, Zavacká 63, 26, 68), 

Rusko – Ukrajina 3:0, Slovensko – veľká Británia 2:1 (Stará 
– Collinsová 46, 06, Roháčová – Hallsworthová 64, 62, Rohá-
čová, Stará – Maloneyová, Collinsová 62, 63).
konečné poradie skupiny a: 1. Rusko, 2. Ukrajina, 3. Slo-
vensko, 4. Veľká Británia.
Play-off: Slovensko – Španielsko 0:3 (Šenkárová – Moli-
nová Megiasová 16, 36, Roháčová – Ariasová Manjonová 06, 
03 – skr. Roháčová, Šenkárová, Stará – Cortezová Llorcová, 
Ariasová Manjonová 57, 36).
konečné poradie: 1. Rusko, 2. Česká republika, 3. Ukrajina, 
4. Srbsko, 5. Španielsko, 6. Slovensko, 7. Poľsko, 8. Veľká 
Británia.

Lenka STARÁ, Laura ROHÁČOVÁ, Adriána ŠENKÁROVÁ, kapitán Ivan VOLTMAN
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Dobré vykročenie  
proti Srbsku

Hneď v  úvodnom stretnutí sme 
nastúpili proti 2. nasadenému Srb-
sku. Po zodpovednom výkone celého 
tímu sme vyhrali hladko 3:0. Najskôr 
Blaško vyhral v troch setoch nad Ra-
kicom.  Prvý set prehral v tajbrejku, 
postupne však zlepšenou hrou, naj-
mä podaním a bekhendom, získaval 
prevahu a  v  ďalších dvoch setoch 
hladko zvíťazil. V zápase jednotiek 

Hodor  po spoľahlivom výkone vy-
hral v dvoch setoch a získal pre nás 
druhý bod. Náš tretí bod vybojovala 
dvojica Blaško, Nagy vo štvorhre.

rumunsko  
našich zdolalo 3:0

V semifinále sme nastúpili proti 
Rumunsku. Opäť sme hrali v rovna-
kom zložení. Blaško v prvej dvojhre 
proti Apostolovi získal prvý set su-
verénne 6:0, v druhom sa hra vyrov-
nala, v závere ho lepšie zvládol súper. 

Tretí, rozhodujúci set, začal lepšie 
náš reprezentant, viedol 3:1 a 40:15, 
v  závere mal mečbal, ktorý 
nepremenil a  nešťastne 
prehral 6:8. Prehrávali 
sme teda 0:1, Hodor na-
stúpil proti Frunzaovi. 
Prvý set nášmu hrá-
čovi nevyšiel. Pomaly 
sa rozohrával, robil veľa 
chýb. Postupne vyrovnal 
hru a zápas prehral v tajbrejku. 
Vo štvorhre opäť nastúpila dvojica 
Blaško, Nagy, ktorá podľahla páru 
Borza, Apostol 3:6, 6:1, 5:7. Prehrali 
sme 0:3 a v boji o tretie miesto v sku-
pine sme nastúpili proti Chorvátsku. 

Vo dvojhre dostal príležitosť 
Nagy, ktorý po vyrovnanom súboji 
podľahol Lozičovi. V druhom zápase 

Blaško zvíťazil bez boja - súper zo 
zdravotných dôvodov nenastúpil. Za 

stavu 1:1 nastúpili do štvor-
hry Blaško, Nagy proti 

dvojici Lozič, Zgombič. 
Za stavu 6:3, 2:1 pre 
našich reprezentantov 
súper zo zdravotných 
dôvodov zo zápasu od-

stúpil . Vyhrali sme teda 
2:1 a  obsadili v  skupine 

tretie miesto.  
V  možnostiach nášho družstva 

mohlo byť aj vyššie umiestnenie. 
Veľká škoda nepremeneného meč-
balu Blaška v prvom zápase v semi-
finále, stretnutie sa mohlo vyvíjať 
úplne inak.

Ladislav MACKO, 
kapitán tímu SR 

Škoda nevyužitého 
mečbalu v semifinále
O vystúpení Slovenska na kvalifikácii ME družstiev chlapcov do 16 rokov 

Kvalifikačná skupina juniorov do 16 rokov sa hrala v španielskom 
meste Vinaros. Štartovalo 8 krajín, naše družstvo bolo podľa 
rebríčkového umiestnenia hodnotili až na 8. mieste. Juniori Slovenska 
hrali v zostave: Samuel Hodor, Martin Blaško, Oliver Nagy. Obsadili 
konečné 3. miesto a na finálový turnaj nepostúpili.

me DruŽStiev
C h l a p c i  d o  1 6  r o k o v

kvaliFikÁCia
1. 8. 2012 – 3. 8. 2012
zóna C – vinaros, 

Španielsko
Štvrťfinále: Chorvátsko (1) 
– Grécko 3:0, Španielsko (4) – 
Bielorusko 3:0, Rumunsko (3) 
– Veľká Británia 2:1, Slovensko 
– Srbsko (2) 3:0 (Blaško – Rakič 
67(4), 62, 61, Hodor – Čonkič 64, 
62, Blaško, Nagy – Vukičevič, 
Rakič 62, 64).
Semifinále: Španielsko – Chor-
vátsko 3:0, Slovensko – ru-
munsko 0:3 (Blaško – Apostol 
60, 36, 68, Hodor – Frunza 06, 
67(5), Blaško, Nagy – Borza, 
Apostol 36, 61, 57). Finále: 
Španielsko – Rumunsko 2:1.
o  3. miesto: Slovensko – 
Chorvátsko 2:1 (Nagy – Lozič 
46, 46, Blaško – Biljesko – bez 
boja, Blaško, Nagy – Lozič, 
Zgombič 63, 21 – skr. Lozič, 
Zgombič). o  5. – 8. miesto: 
Srbsko – Veľká Británia 2:1, 
Bielorusko – Grécko 3:0. o  5. 
miesto: Srbsko – Bielorusko 
2:1. o 7. miesto: Grécko – Veľká 
Británia 3:0 bez boja.
konečné poradie: 1. Španiel-
sko, 2. Rumunsko, 3. Sloven-
sko, 4. Chorvátsko, 5. Srbsko, 
6. Bielorusko, 7. Grécko, 8. Veľká 
Británia.
FinÁle (le touquet – Fran-
cúzsko, 6. – 8. 8. 2012)
konečné poradie: 1. Taliansko, 
2. Francúzsko, 3. Rusko, 4. Švéd-
sko, 5. Rakúsko, 6. Nemecko, 7. 
Rumunsko, 8. Španielsko.

Hráči Slovenska do 16 rokov – zľava kapitán Ladislav MACKO, Oliver NAGY, Martin BLAŠKO, Samuel HODOR
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Do našej skupiny vyžrebovali Dán-
sko, Ukrajinu, Poľsko, Nemecko, Por-
tugalsko a  domáce Britky. V  prvom 
kole sa naše dievčatá ako 4. nasadený 
tím stretli s Portugalskom. Súpera bez 
väčších problémov zdolali. Juráková sa 
po počiatočnej nervozite rozo-
hrala a  porazila portugalskú 
dvojku, Schmiedlová urobila 
s  jednotkou súpera rýchly 
proces, keď nestratila ani 
gem. Aj vo štvorhre hrali 
naše tenistky uvoľnene, sú-
perky boli podstatne slabšie.

Postup uchmatli nemky

Na druhý deň nás čakali Nemky 
v súboji o postup do finálovej skupi-
ny. V prvom zápase dvojok Juráková 
vybojovala prvý set 7:5, no potom sa 
jej súperka rozohrala, naša hráčka uro-
bila viac nevynútených chýb a druhý 
set prehrala. V  treťom sa – napriek 
veľkej bojovnosti - Sara nedokázala 
presadiť. Hrala dosť pasívne, a  keď 
chcela byť aktívnejšia, prišli chyby. 
Nemka ju dokázala tlačiť, urobiť si bod 
alebo vynútiť chybu. Na ďalší zápas 
nastúpila Kristína proti Lottnerovej, 
nemeckej jednotke, kvalitnej hráčke, 
ktorá už úspešne hrá v kategórii do 18 

rokov (semifinalistka Roland Garos, 
kde prehrala so staršou Schmiedlo-
vou – Karolínou). Napriek veľkému 
výškovému rozdielu - Nemka má 
190 cm - jej Kika veľmi úspešne vracala 
servis, aj nepríjemné topspiny. Nervóz-

na Nemka robila chyby. Prvý set 
vyhrala Kika 7:5, v  druhom 

sa Nemka uvoľnila a nedala 
našej tenistke najmenšiu 
šancu. V treťom sete bol do 
stavu 2:2 zápas vyrovnaný, 
no Kika po dvojchybe pri-

dala ešte jednu nevynútenú 
chybu a zápas sa prevalil na stra-

nu Lottnerovej. Aj keď boli v každom 
geme až do konca zhody a výhody na 
obe strany, vždy gem nakoniec uhrala 
Nemka, a  tak tretí set vyhrala a  do 
finále postupovali súperky. Vo štvorhre 
bolo na dievčatách vidieť sklamanie 
z  dvojhier. Po nie veľmi dobrom vý-
kone prehrali aj tento zápas.

o konečnom poradí  
rozhodla štvorhra

Z  druhej semifinálovej dvojice 
postúpili po tuhom boji Poľky a nám 
zostali Ukrajinky. Na Jurákovej sa vo 
dvojhre prejavila únava z predošlých 
dní. Veľmi zle sa pohybovala a to malo 

vplyv na množstvo nevynútených 
chýb. Súperka ju dobre rozhadzovala 
a využívala jej hendikep. Výsledok bol 
veľmi jednoznačný. V druhom zápase 
nezačala Kika najlepšie, súperka ju 
tlačila a robila si body skoro z každej 
pozície, ale Schmiedlová sa rozohrala, 
začala hrať dlhšie údery a  zápas sa 
úplne otočil. Na koni už do konca bola 
Kika. Za rozhodujúcu štvorhru musím 
pochváliť dievčatá. Hrali veľmi zodpo-
vedne až do konca. A to napriek tomu, 
že po prehre z predchádzajúceho dňa 
už akoby o nič nešlo. Mali vôľu a chuť 
zvíťaziť, hrali s radosťou a vyhrali, vďa-
ka čomu skončili na 3. mieste.

Schmiedlovej sľubné zlepšenie

Pochváliť by som chcela Kristínu 
Schmiedlovú. Urobila veľký pokrok, 
hlavne z  psychickej stránky. Hrala 
v porovnaní so zimou oveľa vyrovna-
nejšie, servis - až na malé zaváhania 
– ju podržal. Hrala celodvorcový tenis, 
občas šla aj na sieť. Musí sa ešte učiť 
zvládať vyrovnané stavy, niekedy sa 
uponáhľa a dobrá súperka to vie využiť.

Sarah Mária Juráková bola veľkou 
bojovníčkou do poslednej lopty. Mala 
by hrať viac aktívne. V tejto kategórii 
si musí vedieť hráčka robiť body sama, 
nie čakať na chybu súperky. Ale vidieť, 
že sa o  to snaží, len nemá potrebnú 
istotu. Treťou hráčkou v  tíme bola 
Rebecca Šramková, ktorá bola oporou 
pre dievčatá. Hráčky vytvorili dobrý 
tím s pohodovou atmosférou.

Radka ZRUBÁKOVÁ,
kapitánka tímu SR

Tím Slovenka dievčat do 16 rokov hral v  kvalifikačnej skupine 
v Londýne, dejisku olympiády. Hralo sa v areáli národného centra Britskej 
tenisovej asociácie, v krásnom prostredí s množstvom kurtov všetkých 
povrchov, na akých sa hrajú vrcholné podujatia. Naše družstvo zložené 
z trojice Kristína Schmiedlová, Sarah Mária Juráková, Rebecca Šramková 
obsadilo tretie miesto a do finálovej skupiny nepostúpilo. 

me DruŽStiev
D i e v č a t á  d o  1 6  r o k o v

kvaliFikÁCia
1. 8. 2012 – 3. 8. 2012

zóna B – roehampton, 
veľká Británia

Štvrťfinále: Poľsko (3) – Dánsko 
3:0, Slovensko (4) – Portugalsko 
3:0 (Juráková – Carreiraová 76(2), 
63, Kr. Schmiedlová – Santosová 
60, 60, Juráková, Kr. Schmiedlová 
– Murtaová, Santosová 62, 61), 
Nemecko – Veľká Británia (2) 3:0.
Semifinále: Poľsko – Ukrajina (1) 
2:1, Slovensko – nemecko 0:3 
(Juráková – Gasparovicová 75, 
16, 26, Kr. Schmiedlová – Lott-
nerová 75, 16, 26, Juráková, Kr. 
Schmiedlová – Gasparovicová, 
Mikulská 26, 46). Finále: Nemecko 
– Poľsko 2:1.
o 3. miesto: Slovensko – ukra-
jina 2:1 (Juráková – Vekslerová 
26, 16, Kr. Schmiedlová – Sliusa-
rová 36, 62, 64). o 5. – 7. miesto: 
Veľká Británia – Portugalsko 3:0. 
o  5. miesto: Veľká Británia – 
Dánsko 3:0.
konečné poradie: 1. Nemecko, 
2. Poľsko, 3. Slovensko, 4. Ukra-
jina, 5. Veľká Británia, 6. Dánsko,  
7. Portugalsko.
FinÁle (leysin – Švajčiarsko, 
6. – 8. 8. 2012)
konečné poradie: 1. Rusko, 
2. Lotyšsko, 3. Taliansko, 4. Nemec-
ko, 5. Česká republika, 6. Bielorus-
ko, 7. Rumunsko, 8. Poľsko.

V Roehamptone naše tretie
o vystúpení tímu Slovenska hráčok do 16 rokov v kvalifikácii me

Tím Slovenska 
hráčok do 16 rokov 
– zľava kapitánka 
Radka ZRUBÁKOVÁ, 
Rebecca ŠRAMKOVÁ, 
Sarah Mária 
JURÁKOVÁ, Kristína 
SCHMIEDLOVÁ
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V prvom rade by som chcel vy-
zdvihnúť postup našich chlapcov 
z kvalifikačnej skupiny v Piešťanoch. 
Dokázali prejsť cez favorizovaných 
Španielov, ktorých pasovali na cel-
kové prvenstvo finálovej časti.

vyradili sme  
favorizované Španielsko

V  úvodnej dvojhre proti obá-
vanému súperovi nestačil 

Maruščák na fyzicky 
dobre disponova-

ného španielskeho 
súpera a  podľahol 
mu v dvoch setoch. 
V  druhom sete 
však ukázal Matej 

svoju bojovnosť. Fa-
bian podal proti Este-

vemu asi najlepší svoj výkon 
v  tomto roku. Po vynikajúcej hre 
zdolal protivníka a o postupe rozho-
dovala štvorhra. V nej chlapci zvlád-
li dramatickú koncovku a vybojovali 
si postup do Benátok. Naša dvojica 
nadviazala na výborné výkony na 
ME, kde získala zlaté medaily.

V stretnutí o víťazstvo v kvalifi-
kačnej skupine sme nastúpili proti 
Britom v zmenenej zostave. Fabian 
v prvom zápase zvíťazil po dobrom 
výkone a Oravec po nepresvedčivej 
hre podľahol súperovi. Na rad prišla 
štvorhra a v nej naši chlapci tesne 
prehrali. Na oboch hráčoch sa preja-
vila únava, Maruščák i Fabian ťahali 
dlhú zápasovú šnúru.

v náročných podmienkach  
siahali na dno síl

V  benátskej finálovej skupine 
nám žreb prisúdil Čechov. V prvej 
dvojhre po vyše troch hodinách 
Maruščák prehral s Routom v zápa-
sovom tajbrejku 8:10. Za stavu 5:4 
odvrátil tri mečbaly a potom ho dva 
razy delili od víťazstva dve loptičky... 
Škoda strateného bodu, lebo za stavu 
1:0 v náš prospech by bol väčší tlak 
na Čechov. Ďalší trojhodinový a troj-
setový zápas odohral Fabian so Šaf-
ránkom, ktorému po vyrovnanom 
priebehu podľahol. Ľutujem, že nám 
nevyšla aspoň jedna dvojhra, lebo 
vo štvorhre sme cítili silu, chlapci 
si v nej verili. Napriek tomu musím 
hráčov pochváliť. Hralo sa v ťažkých 
podmienkach, bolo 38 stupňov Cel-
zia, vysoká vlhkosť, siahali na dno 
svojich možností a bojovali do konca 
o každú loptičku.

Po prehre s  Čechmi sme hrali 
o umiestnenie so Švédskom a o ko-
nečné piate miesto s Chorvátskom. 
Obe stretnutia sme vyhrali. Fabian 
s  Maruščákom jasne dominovali 
vo dvojhrách. Pri momentálnej vy-
rovnanosti juniorského tenisu naši 
výkonmi nesklamali. Vyzdvihnúť 
chcem hlavne prístup a  bojovnosť 
tejto dvojice. Vo viacerých prípadoch 
ma hráči príjemne prekvapili a uká-
zali ako sa bojuje za Slovensko. To si 
veľmi cením. Tibor TÓTH, 

kapitán tímu SR

jednotka za  prístup
Na ME družstiev do 18 rokov v Benátkach skončilo Slovensko piate

Majstrom Európy družstiev chlapcov do 18 rokov sa stalo 
v Benátkach Francúzsko. V silnej konkurencii obsadil tím Slovenska 
pekné piate miesto. V Piešťanoch v kvalifikačnej skupine i vo finálovej 
v Benátkach hralo Slovensko v zložení Patrik Fabian, Matej Maruščák 
a Jakub Oravec.

me DruŽStiev
C h l a p c i  d o  1 8  r o k o v

kvaliFikÁCia
1. 8. 2012 – 3. 8. 2012

zóna D – Piešťany, Slovensko
Štvrťfinále: Slovensko (3) – Bosna a  Her-
cegovina 3:0 (Maruščák – Fatič 46, 64, 62, 
Fabian – Porčič 63, 63, Oravec, Fabian – Jova-
novič, Fatič 63, 63), Ukrajina (4) – Island 3:0, 
Veľká Británia (2) – Holandsko 2:1. Semifinále: 
Slovensko – Španielsko (1) 2:1 (Maruščák – 
Perez Sanz 06, 46, Fabian – Esteve Lobato 62, 
64, Fabian, Maruščák – Toledo Bague, Esteve 
Lobato 57, 63, 97), Veľká Británia – Ukrajina 
3:0. Finále: Slovensko – veľká Británia 1:2 
(Fabian – Crawford 75, 60, Oravec – Clayton 
16, 57, Fabian, Maruščák – O´Mara, Clayton 57, 
64, 9-11). o 3. miesto: Španielsko – Ukrajina 
2:1. o 5. – 7. miesto: Bosna a Hercegovina – 
Island 3:0. o  5. miesto: Holandsko – Bosna 
a Hercegovina 2:1.
konečné poradie: 1. Veľká Británia, 2. 
Slovensko, 3. Španielsko, 4. Ukrajina, 5. 

Holandsko, 6. Bosna a Hercegovina, 7. Island.
6. 8. 2012 – 8. 8. 2012
Benátky, taliansko

Štvrťfinále: Francúzsko – Chorvátsko 2:1, Ne-
mecko – Veľká Británia 2:1, Slovensko – Česká 
republika 1:2 (Maruščák – Routa 16, 64, 8-10, 
Fabian – Šafránek 26, 63, 26, Fabian, Maruščák 
– Routa, Šafránek 64, 64), Srbsko – Švédsko 
2:1. Semifinále: Francúzsko – Nemecko 
2:1, Srbsko – Česká republika 2:1. Finále: 
Francúzsko – Srbsko 2:0. o 3. miesto: Česká 
republika – Nemecko 2:1. o  5. – 8. miesto: 
Chorvátsko – Veľká Británia 2:1, Slovensko 
– Švédsko 2:1 (Maruščák – Simonsson 76(5), 
61, Fabian – Bergevi 62, 46, 62, Maruščák, 
Oravec – Bergevi, Simonsson 57, 57). o  5. 
miesto: Slovensko – Chorvátsko 2:1 (Ma-
ruščák – Goleš Babič 62, 64, Fabian – Veger 61, 
63, Maruščák, Oravec – Goleš Babič, Veger 57, 
57). o 7. miesto: Švédsko – Veľká Británia 2:1.
konečné poradie: 1. Francúzsko, 2. Srbsko, 3. 
Česká republika, 4. Nemecko, 5. Slovensko, 
6. Chorvátsko, 7. Švédsko, 8. Veľká Británia.

D i e v č a t á  d o  1 8  r o k o v
kvaliFikÁCia

1. 8. 2012 – 3. 8. 2012
zóna C – arad, rumunsko

Štvrťfinále: Rumunsko (3) – Bulharsko 2:1, 
Moldavsko – Srbsko (4) 2:1. Semifinále: Slo-
vensko (1) – rumunsko 2:1 (Ka. Schmiedlo-
vá – Talabová 61, 75, Uberalová – Tigová 36, 
57, Uberalová, Ka. Schmiedlová – Barová, 
Tigová 63, 64), Švédsko (2) – Moldavsko 
2:1. Finále: Slovensko – Švédsko 3:0 (Na. 
Vajdová – Listerová 76(6), 76(3), Ka. Schmied-
lová – Allgurinová 60, 62, Uberalová, Na. 
Vajdová – Allgurinová, Petersonová 63, 63). 
o 3. miesto: Rumunsko – Moldavsko 3:0. o 5. 
miesto: Bulharsko – Srbsko 2:1.
konečné poradie: 1. Slovensko, 2. Švédsko, 
3. Rumunsko, 4. Moldavsko, 5. Bulharsko, 
6. Srbsko.

FinÁle
6. 8. 2012 – 8. 8. 2012

Granville, Francúzsko
Štvrťfinále: Slovensko (1) – Španielsko 

3:0 (Ka. Schmiedlová – Lazarová Garciová 
64, 62, Uberalová – Saezová Larrová 61, 
75, Ka. Schmiedlová, Vajdová – Lazarová 
Garciová, Cerezová Codinová 61, 60), Česká 
republika (3-4) – Francúzsko 3:0, Taliansko 
(3-4) – Švédsko 2:1, Rusko (2) – Bielorusko 3:0. 
Semifinále: Slovensko – Česká republika 
2:1 (Ka. Schmiedlová – Malečková 63, 76(7), 
Uberalová – Smitková 62, 64, Ka. Schmiedlo-
vá, Na. Vajdová – Krejčíková, Smitková 67(2), 
36), Rusko – Taliansko 2:1. Finále: Slovensko 
– rusko 2:1 (Ka. Schmiedlová – Kuderme-
tovová 64, 63, Uberalová – Gasparjanová 
67(5), 63, 62, Ka. Schmiedlová, Na. Vajdová 
– Gasparjanová, Kudermetovová 26, 46). 
o 3. miesto: Česká republika – Taliansko 2:1. 
o  5. – 8. miesto: Francúzsko – Španielsko 
2:1, Švédsko – Bielorusko 2:1. o 5. miesto: 
Švédsko – Francúzsko 3:0. o  7. miesto: 
Bielorusko – Španielsko 2:1.
konečné poradie: 1. Slovensko, 2. Rusko, 
3. Česká republika, 4, Taliansko, 5. Švédsko, 
6. Francúzsko, 7. Bielorusko, 8. Španielsko.

  Družstvo juniorov Slovenska do 18 rokov – zľava: kapitán Tibor TÓTH,  
Patrik FABIAN, Jakub ORAVEC, Matej MARUŠČÁK
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Po postupe z kvalifikačnej skupi-
ny v Rumunsku, kde naše dievčatá 
zdolali domáci tím i Švédsko, bolo 
Slovensko vo finálovej skupine podľa 
postavenie hráčok v  rebríčku naj-
vyššie nasadené. Dvojkou bolo Rus-
ko. Pri žrebe sme si želali, aby sme 
v semifinále hrali s Talianskom, no 
žreb nám prisúdil Česko. 

Cez Španielsko proti Česku

V prvom stretnutí proti Španiel-
sku sme potvrdili úlohu favorita. 
Rozhodnutie padlo už vo dvojhrách. 
Pre náročný program Uberalovej, 

ktorá dostala možnosť oddychu, vo 
štvorhre po boku Schmiedlovej 
nastúpila Vajdová a  naša dvojica 
bez problémov vyhrala. Semifinále 
s Českom bolo hráčskym obsadením 
najatraktívnejšie stretnutie šampio-
nátu. Schmiedlová už je v ženskom 
rebríčku 257. a je finalistka junior-
ského Roland Garros, Uberalová 
je majsterka Európy do 18 rokov. 
Aj české hráčky už figurujú okolo 
štyristého miesta v  rebríčku žien. 
Usporiadatelia naše stretnutie dali 
na kurt číslo 3., teda nie na centrálny, 
čo bolo prekvapujúce. To však na-

hrávalo nám, lebo aj proti Španielsku 
sme hrali na trojke. 

Karolína začínala proti Malečko-
vej a úlohu favoritky zvládla. Ubera-
lová pridala druhý bod, zopakovala 
proti Smitkovej víťazstvo z ME. Vo 
štvorhre znovu nastúpila dvojica 
Schmiedlová, Vajdová. 
Škoda prvého setu, naše 
viedli 5:2 a napokon pre-
hrali 5:7 a  druhý set 3:6. 
Mali sme však už finálovú 
istotu. Na súpera sme ča-
kali do neskorých večer-
ných hodín. Semifinále 
Rusko – Taliansko sa hralo 
v hale a stretnutie bolo mimoriadne 
dlhé. Pravda, Rusko potvrdilo papie-
rové predpoklady.

S ruskom  
rozhodnutie už v singloch

Vo finále s  Ruskom opäť začí-
nala Karolína ako dvojka podľa 
aktuálneho juniorského rebríčka. 
Jej súperkou bola pre nás neznáma 
Kudermetovová. Hrala veľmi odváž-

ne a uvoľnene, vedela, že nemá čo 
stratiť. Schmiedlová však zúročila 
skúsenosti a zápas rozhodla v dvoch 
setoch. Uberalová, rovnako ako 
s Češkou Smitkovou, si zopakovala 
zápas z ME aj s Gasparjanovou. Na 
finále dali usporiadatelia pomalšie 

lopty, ako v  predchádza-
júcich zápasoch. Obom 
našim hráčkam to spôso-
bilo problémy. Petra preto 
robila viac nevynútených 
chýb, prehrávala 6:7 a 0:3. 
Poradil som jej, aby držala 
loptu čo najdlhšie v  hre. 
Taktika platila, dotiahla 

na 2:3, súperka znervóznela a naša 
hráčka neprehrala už ani gem. Hneď 
na začiatku tretieho setu s novými 
loptami chytila Petra úderový ryt-
mus, začala hrať aktívnejšie a Ruske 
už nedala šancu. Po rozhodnutí 
sme my, ani Rusko, nechceli hrať 
štvorhru. Ale na žiadosť riaditeľa 
turnaja sme napokon hrali. V  nej 
boli úspešnejšie Rusky. To však už 
na našom úspechu nič nezmenilo.

Máme majsterky Európy!
ME junioriek do 18 rokov: SR s titulom druhý raz v histórii

Družstvo tenistiek Slovenska do 18 rokov sa v ére samostatnosti 
prebojovalo do finále ME piaty raz. S odstupom 16 rokov po druhý raz 
v histórii získalo titul. Vo francúzskom Granville sa oň zaslúžila pod 
vedením trénera Milana Martinca trojica Petra Uberalová, Karolína 
Schmiedlová, Natália Vajdová. Vystúpenie tímu hodnotí jeho kapitán 
Milan MARTINEC: 

Rusky si hymnu zaspievali 
V Granwille si usporiadatelia dali záležať. Všetky sprievodné podujatia 

mali detailne pripravené a  boli nekonečne dlhé. Žreb napríklad trval 
poldruha hodiny: predstavovali hráčky, ich podrobné výsledky a čo bolo 
novinkou - hrali sa aj hymny. V dôkladnej príprave si však organizátori 
nenašli čas, aby vybrali tú správnu. Hráčkam Ruska pustili najprv slo-
venskú, potom španielsku, a keď zistili, že ruskú hymnu vôbec nemajú, 
tak si ju dievčatá zaspievali...

juniorky Sr 18 vo finále me v ére samostatnosti
1996 Granville Slovensko – Španielsko 2:1 (Cervanová, Váleková, Válkyová)
1999 Lerida Španielsko – Slovensko 3:0 (Hantuchová, Hrozenská, Bašternáková)
2007 Lleida Rusko – Slovensko 2:0 (K. Kučová, Juríková, Boczová)
2008 Granville Rusko – Slovensko 3:0 (Juríková, Boczová, Luknárová)
2012 Granville Slovensko – Rusko 2:1 (Uberalová, Kar. Schmiedlová, N. Vajdová)

Slovensko, majster Európy hráčok do 18 rokov 
– zľava: kapitán Milan MARTINEC, Karolína 
SCHMIEDLOVÁ, Petra UBERALOVÁ, Natália VAJDOVÁ
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Medailisti dvojhry na OH v Londýne 2012
 Zľava: Juan Mar tin DEL POTRO (Agrentína, bronz), Andy MURRAY (Veľká Británia, zlato), 

Roger FEDERER (Švajčiarsko, striebro)

kužmová nebola  
vo svojej koži, ale bojovala

Obe naše dievčatá sa vo dvojhre 
dostali do štvrťfinále. Napriek tomu, 
že Viktória Kužmová odohrala celú 
súťaž vo dvojhre v  hernej neistote 
po zraneniach kolena, ako piata 
nasadená si uhrala svoje papierové 
postavenie. Ako sa v tenise hovorí, 
nie je umenie vyhrávať, keď sa darí, 
ale vedieť sa potrápiť a bojovať, ak 
hráč nie je vo svojej koži. Už úvodný 
zápas proti veľmi pohyblivej a snaži-
vej Švédke nebol pre Viktóriu ľahký. 
No dokázala zvíťaziť v dvoch setoch. 
Ľahší zápas mala proti súperke 
z Gruzínska. Hravo ho zvládla roz-
dielom triedy. Postup do štvrťfinále 
cez Talianku Simonelliovú nebol 
jednoduchý, ale Viki potvrdila, že 
má viac herných skúseností. Ta-
lianka hrala veľmi rýchlo, určite 
mala veľkú prevahu vo víťazných 
úderoch, našťastie urobila i  viac 
nevynútených chýb, a tak Kužmová 
zvíťazila. Vo štvrťfinále začala lepšie 
Ruska Pospelová. Viki urobila príliš 
veľa chýb. Druhý set bol vyrovnaný 
a  v  tajbrejku, v  ktorom súperka 
uhrala iba bod, naša hráčka zvíťazi-
la. Tretí set však opäť patril Ruske. 
Celkovo bola v zápase istejšia, veľmi 
dobre a presne hrala údery v pohy-
be, viac si verila na víťazstvo. Viki 
bojovala až do konca, ale neúspešne.

mihalíková stroskotala  
na neskoršej finalistke

Úvodný zápas Terezy Mihalíko-
vej proti Berberovičovej, hráčke 
z Bosny a Hercegoviny, bol  jedno-
značný. Nedala súperke šancu. Bolo 
to dobré stretnutie na rozohratie 
sa a  vstup do súťaže. Veľmi ťažký 
bol jej druhý zápas proti Bulharke 
Danailovej. Súperka hrala odvážne, 
pokojne, veď nemala proti šiestej 
nasadenej Slovenke čo stratiť. Na-
opak, Tereza bola veľmi nervózna, 
z  čoho pramenilo i  veľa chýb. Po 
prvom prehranom sete sa vzcho-
pila a dobrým bojovným výkonom 
dokázala zvíťaziť. V súboji o postup 
do štvrťfinále nič nepodcenila a 9. 
nasadenú Chorvátku vcelku hladko 
porazila. Jej štvrťfinálová súperku 
Dalma Gálfiová sa v  predošlých 

kolách vôbec nepotrápila a  išla do 
zápasu s veľkým sebavedomím. Boj 
o medailu však bol pre Ma-
ďarku oveľa ťažší z hernej 
i  psychickej stránky. 
Tereza po prvom pre-
hratom sete už viedla 
3:0, no počet chýb sa 
výrazne otočil, a  tak 
favorizovaná Maďarka 
zvíťazila. Gálfiová do-
kázala ako jediná hráčka 
vyhrať set proti Ukrajinke 
Freedmanovej (1) vo finálovom 
zápase.

Vo štvorhre naša dvojica nenašla 
premožiteľky, dievčatá si vybojovali 
titul majsteriek Európy. Naše hráčky 
postupne zdolali Švédky, Talianky, 
Španielky a v boji o postup do finále 
zohrali najťažší a  najvyrovnanej-
ší zápas proti Maďarkám, ktorý 
rozhodli v  supertajbrejku 10:8. To 
hovorí za všetko. Vo finále proti Lap-
kovej s Jedzelkinovou z Bieloruska, 
ktoré nečakane vyradili v semifinále 
favorizované Češky, si naše dievčatá 
verili a hladko vyhrali.

Chlapci zatiaľ zbierajú  
medzinárodné skúsenosti

Naši chlapci išli do turnaja z oveľa 
menšími medzinárodnými skúse-
nosťami ako dievčatá. V úvodných 

kolách sa udialo viac prekvapení, 
škoda že sa o  nejaké nepostarali 

i  naši hráči. Róbert Turzák 
zahral v  2. kole na svoje 

pomery dobrý zápas 
proti  Popovskému  
z Macedónska a doká-
zal vyhrať. Aj  druhý 
zápas bol proti Ru-
munovi Manolemu 

nádejný, no viac si veril 
súper.

Lukáš Klein v prvom kole 
proti Slovincovi Lahovi zahral veľmi 
dobre a  hladko zvíťazil. V  2. kole 
proti favorizovanému Nemcovi 
Sippelovi (5.) však urobil veľa chýb. 

Súper nepodal excelentný výkon, 
napriek tomu ho Lukáš ani nepotrá-
pil. Vo štvorhre si v prvom kole naši 
chlapci ľahko poradili so súpermi 
z Lotyšska. V 2. kole nastúpili proti 
nasadeným Estóncom. Najmä Ra-
isma, hráč európskej špičky, vynikal 
nad ostatnými, a  tak sa postaral 
o naše stop aj v súťaži  štvorhry.

Obaja naši chlapci sú šikovní, no 
na európsku špičku im chýba väčšia 
úderová istota i  snaha o  zvýšenie 
počtu víťazných úderov. Dievčatá 
potvrdili, že patria do európskej 
špičky nielen tabuľkovo, ale i  her-
ne. Zlatá medaila bola výrazným 
povzbudením pred MS družstiev.

Náš pár v plzni zlatý 
Na ME jednotlivcov do 14 rokov potvrdili dievčatá európsku triedu

Na majstrovstvách Európy 
jednotlivcov do 14 rokov viedli 
slovenských reprezentantov 
tréneri Daniel Čálik a  Rado-
van Kužma. Z  Plzne sa naša 
výprava vrátila so ziskom zlatej 
medaily za štvorhru dievčat, 
ktorú získal pár Terézia Mi-
halíková a Viktória Kužmová. 
O  vystúpení Slovákov píše 
Daniel ČÁLIK:

me juniorov Do 14 rokov
Plzeň, Česká republika, 23. 7. 2012

CHlaPCi, dvojhra – 1. kolo: Klein – Lah 
(Slo.) 62, 61, 2. kolo: Sippel (5-Nem.) – Klein 
63, 61, Turzák – Popovski (Maced.) 63, 63, 
3. kolo: Manole (Rum.) – Turzák 63, 76(3).
Štvorhra – 1. kolo: Klein, Turzák – Lukstins, 
Nesins (Lot.) 63, 63, 2. kolo: Raisma, Siimar 
(7-Est.) – Klein, Turzák 75, 62.
DievČatÁ, dvojhra – 2. kolo: Kužmová 
(5) – Ortevallová (Švéd.) 62, 64, Mihalíková 
(6) – Berberovičová (Bosna a Herceg.) 61, 62, 
3. kolo: Kužmová – Bolkvadzeová (Gruz.) 
61, 63, Mihalíková – Danailovová (Bulh.) 

67(5), 63, 62, 4. kolo: Kužmová – Simonel-
liová (Tal.) 75, 63, Mihalíková – Čurničová 
(9-Chorv.) 62, 63, ŠF: Pospelovová (3-Rus.) 
– Kužmová 61, 67(1), 63, Gálfiová (4-Maď.) 
– Mihalíková 63, 75.
Štvorhra, 2. kolo: Kužmová, Mihalíková 
(2) – Ortevallová, Sofradzijová (Švéd.) 64, 
60, 3. kolo: Kužmová, Mihalíková – Simo-
nelliová, Zerulová (Tal.) 64, 64, ŠF: Kužmová, 
Mihalíková – Gonzalezová Encinasová, 
Payolaová (Šp.) 63, 62, SF: Kužmová, Mi-
halíková – Galfiová, Stollarová (4-Maď.) 64, 
46, 10-8, F: Kužmová, Mihalíková – Lapková, 
Jedzelkinová (9-B-rus.) 62, 62.

Zlaté medailistky ME vo štvorhre hráčok do 14 rokov Tereza MIHALÍKOVÁ a Viktória KUŽMOVÁ
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Medailisti dvojhry na OH v Londýne 2012
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Chlapci:  
najďalej Blaško

Vo dvojhre juniorov Samuel Ho-
dor  vo svojom úvodnom stretnutí 
proti Španielovi  Camposovi nevy-
užil nádejné vedenie 6:3, 4:1. Súper 
trpezlivou hrou otočil priebeh stret-
nutia vo  svoj prospech a v treťom 
sete už dominoval. Martin Blaško 
najskôr bez problémov vyhral nad 
De Rossim, zdolal Srba Čonkiča 
a postúpil do 4. kola. V boji o po-
stup do štvrťfinále nastúpil proti 
nasadenému hráčovi č. 7 Tatlotovi 

z  Francúzska, ktorému podľahol. 
Súper bol jednoznačne lepší, jeho 
veľkou zbraňou bol vynikajúci for-
hend, ktorým robil priame body. 

Dievčatá:  
iba jedno víťazstvo

Vo dvojhre dievčat Rebecca Šram-
ková nastúpila proti Španielke 
Badosovej. V prvom sete viedla 5:2, 
nakoniec však set prehrala v tajbrej-
ku. V druhom viedla jej súperka už 
5:0, Rebecca bojovnosťou znížila na 
4:5, nakoniec však vyhrala Španielka 
6:4. Kristína Schmiedlová po hlad-

kom víťazstve nad Nemkou Gefel-
lerovou nastúpila proti 3. nasadenej 
Ruske Kuličkovovej. V zápase veľmi 
dobrej úrovne Kristína po rozumnej, 
takticky vedenej hre, vyhrala proti 
favorizovanej súperke prvý set v taj-
brejku. Druhý set bol v réžii súperky, 
ktorá hrala agresívne a  riskantne, 
viedla 5:2. Kristína veľkou bojovnos-
ťou vyrovnala na 5:5, ale záver setu 
našej hráčke nevyšiel. Bol však podľa 
môjho názoru ovplyvnený chybným 
verdiktom rozhodcu. V treťom sete 
už dominovala domáca reprezen-
tantka.

vo štvorhre tesná  
prehra juniorov

Vo štvorhre Hodor, Blaško po 
výhre nad dvojicou Micevski, Srb-
ljak podľahli 3. nasadenému páru 
zo Švédska Windahl, Ymer. Po 
prehratom prvom sete sa náš pár ro-
zohral, dotiahol to do tretieho setu. 
V  zápasovom tajbrejku prehrával 
4:9, vyrovnal na 9:9, v  závere však 
prehral 9:11. Šramková, Schmied-
lová po výhre nad Holanďankami 
Hemmesová, Van Der Zwaanová 
podľahli 2. nasadenému domácemu 
páru Kudermetovová, Siličová.

Celkove sme teda výraznejší 
úspech nedosiahli. Najďalej – do 
4. kola - postúpil Martin Blaško, 
Kristína Schmiedlová odohrala s vy-
sokou favoritkou vyrovnaný zápas. 
Škoda nevyužitého vedenia Hodora 
so Španielom Camposom. Rebecca 
Šramková podala sympatický výkon 
svojou rýchlou agresívnou hrou, na 
súperku to však nestačilo.

Ladislav MACKO,
tréner tímu SR

Bez výrazného úspechu
O vystúpení Slovákov na ME jednotlivcov do 16 rokov v Moskve

Majstrovstvá Európy jednot-
livcov do 16 rokov sa v Moskve 
(23. – 29. júla 2012) uskutočnili 
v areáli Národného tenisového 
centra J. A. Samarancha už 
po šiesty raz. Slovenský tenis 
reprezentovali Samuel Hodor, 
Martin Blaško, Rebecca Šram-
ková, Kristína Schmiedlová. 
Napriek snaživým a bojovným 
výkonom sme výraznejší úspech 
nedosiahli.

me juniorov Do 16 rokov
moskva, rusko, 23. 7. 2012

CHlaPCi, dvojhra – 2. kolo: Campos (Špan.) - Hodor 63, 46, 61, Blaško – De Rossi (San 
Marino) 60, 62, 3. kolo: Blaško – Čonkič (Chorv.) 62, 62, 4. kolo: Tatlot (7-Fr.) – Blaško 
63, 60.
Štvorhra – 2. kolo: Blaško, Hodor – Micevski, Srbljak (15-Maced.) 64, 75, 3. kolo: Windahl, 
Ymer (3-Švéd.) – Blaško, Hodor 62, 46, 11-9.
DievČatÁ, dvojhra – 1. kolo: Badosovej (Šp.) – R. Šramková 76(1), 64, Kr. Schmiedlová 
– Gefellerová (Nem.) 62, 61, 2. kolo: Kuličkovová (3-Rus.) – Kr. Schmiedlová 67(4), 75, 61.
Štvorhra – 1. kolo: Kr. Schmiedlová, R. Šramková – Hemmesová, Van Der Zwaanová (Hol.) 
60, 76(6), 2. kolo: Kudermetovová, Siličová (2-Rus.) – Kr. Schmiedlová, R. Šramková 60, 64.

 Slovenská reprezentácia v Moskve – zľava: Martin BLAŠKO, Samuel HODOR, tréner Ladislav MACKO, Rebecca ŠRAMKOVÁ, Kristína SCHMIEDLOVÁ                                                                                                      
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 Petra, čo všetko sa udialo za 
štyri roky medzi dvoma titulmi 
európskej šampiónky?

Bolo toho dosť! Najmä neistota, či 
bude moja tenisová kariéra pokračo-
vať tak sľubne ako sa rozbehla. Na 
dva mesiace ma vyradili z hry prob-
lémy s členkami, ktoré sa objavili po 
zápasoch na rakúskych kobercoch. 
Potom sa prihlásili rastové starosti 
s  bokmi. Posilňovala som, ale bo-
lesti som pri väčšej záťaži cítila. Štyri 
mesiace som chýbala na kurte pre 
bolesti ramena, ktoré súviseli tiež 
s rastom. Tento problém sa vliekol 
dva roky a  potom som mala pred 
rokom mononukleózu. Tá, našťastie, 
odznela dosť rýchlo.

 Myslela si aj na to, že bude te-
nisu koniec?

Ja som bola vždy pozitívne nala-
dená. Pochopiteľne, na kurte som sa 
necítila v takej pohode ako predtým, 
ale žiadne čierne myšlienky som 
si nepripúšťala. Verila som, že to 
všetko pominie, snažila som sa cvi-
čiť, chodiť za fyzioterapeutmi, nič 
nezanedbať.

 A  čo rodičia, ktorí vytvárajú 
tvoje zázemie?

Starali sa o  moje zdravie a  prí-
zvukovali mi, aby som nezanedbala 
učenie a  myslela na zadné vrátka. 
Na  športovom gymnáziu končím 
tretí ročník, takže stíham.

 Máš za sebou už prvé grandsla-
mové skúsenosti. Čím ťa obohatili?

Novými zážitkami, v tenise sú to 
výnimočné podujatia, nadchla ma 
atmosféra na nich. Prvý raz som hra-
la na tráve, do Wimbledonu som šla 
s rešpektom. Najprv sa mi to páčilo, 
no presvedčila som sa, že si potrebu-
jem na tento povrch zvyknúť.

 Leto na antuke sa ti vydarilo 
nad očakávanie, od Wimbledonu 
si vyhrala 14 dvojhier v  sérii. Čo 
znamenajú tituly pre teba?

Mám z nich radosť, motivujú ma, 
ale viem, že treba ďalej pracovať. 
Pred ME v  Klostersi som vyhrala 

turnaj so štatútom G1 v  Linzi. 
Bez straty setu. Dostala som kartu 
do kvalifikácie jesenného halového 
turnaja WTA Tour. Pred Linzom 
som veľa trénovala a úspech sa do-
stavil. Na šampionáte jednotlivcov 
v  Klostersi ma najviac potrápila 
v  osemfinále Bieloruska Sasnovi-
čová. Prehrávala som s ňou 6:7, 0:3 
a aj tretí set bol zložitý – 4:1, potom 
4:5, napokon som vyhrala 7:5.

 Čo je pre teba najväčšou odme-
nou po tohtoročnej sérii úspechov?

Vždy je to návrat domov, dobré 
domáce jedlo, vlastná posteľ, do 
ktorej si zoberiem lap top a trochu 
surfujem. A  náš labrador Bruno. 
Pravda, na ďalšie cesty sa vždy teším.

 Aké sú ďalšie plány šiestej ju-
niorky sveta?

Udržať si dobré postavenie, aby 
som získala karty do ženských tur-
najov. Najbližšie mám pred sebou 
cestu do zámoria, hrám v  Kanade 
a na juniorskom US Open. 

 Aké vzory si mala v tenise v mi-
nulosti a koho obdivuješ dnes?

Vždy sa mi páčil mužský tenis. 
Rada som sa dívala na Roddickove 
zápasy, potom na Federerove. Roge-
rov tenis mám stále rada.

 Máš popri tenise čas aj na 
záľuby?

Rada fotím. Najmä miesta, ktoré 
sa mi páčia ako napríklad Londýn 
alebo nedávno aj francúzske Gran-
ville, kde sme vyhrali súťaž družstiev. 
Snažím sa čítať knihy po anglicky, 
ale najprv si vždy pozriem film, aby 
som lepšie rozumela deju. Mám 
rada americké reperské piesne, z ich 
textov si zlepšujem angličtinu.

Zuzana WISTEROVÁ

Uberalovú zdobia tri zlaté
Meno slovenskej tenistky je v zozname, v ktorom sú aj Grafová a Hingisová 

Petra Uberalová získala titul majsterky Európy 2008 v kategórii 
do 14 rokov a  koncom júla 2012 zvíťazila aj na ME do 18 rokov. 
Tretie zlato do zbierky pridala ako členka tímu Slovenska 18, 
kontinentálneho šampióna družstiev. Meno sedemnásťročnej 
Bratislavčanky sa tak ocitlo medzi takými ako Martina Hingisová, 
Steffi Grafová, Mats Wilander, Stefan Edberg. Hviezdy svetového 
tenisu, už legendy, ako juniori vyhrali tiež v dvoch kategóriách.

SlovenSkÍ majStri eurÓPY 
v DvojHre

1993 Ľudmila Richterová (do 16 rokov)
1995 Miloslav Grolmus  (do 14 rokov)
1996 Andrea Šebová  (do 16 rokov)
2000 Kamil Čapkovič  (do 14 rokov)
2005 Martin Kližan  (do 16 rokov)
2008 Petra Uberalová  (do 14 rokov)
2009 Filip Horanský  (do 16 rokov)
2010 Jana Čepelová  (do 18 rokov)
2012 Petra Uberalová  (do 18 rokov)

me juniorov Do 18 rokov
klosters, Švajčiarsko

23. 7. 2012
C H l a P C i

Dvojhra – 2. kolo: Maruščák – Sels (Hol.) 
62, 57, 61, Ivaška (B-rus.) – Fabian 46, 62, 
76(5), 3. kolo: Hamou (16-Fr.) – Maruščák 
63, 62.
Štvorhra – 2. kolo: Fabian, Maruščák (16) 
– Eger, Weidinger (Rak.) 36, 75, 10-7, 3. 
kolo: Fabian, Maruščák – Bjerke, Skattum 

(Nór.) 62, 75, ŠF: Fabian, Maruščák – Des-
jatnik, Vasilenko (7-Rus.) 76(4), 76(5), SF: 
Fabian, Maruščák – Deviatiarov, Kryvoj 
(9-Ukr.) 64, 67(6), 10-8, F: Fabian, Maruščák 
– Maccari, Perinti (8-Tal.) 64, 67(5), 10-7.

D i e v Č a t Á
Dvojhra – 2. kolo: Uberalová (4) – 
Lehnertová (Nem.) 75, 60, Na. Vajdová 
(16) – Sillanpaaová (Fín.) 61, 64, 3. kolo: 
Uberalová – Lohanová (Ír.) 61, 61, Wachac-
zyková (Nem.) – Na. Vajdová 64, 62, 4. 

kolo: Uberalová – Sasnovičová (15-B-rus.) 
67(5), 64, 75, ŠF: Uberalová – Smitková 
(ČR) 62, 22 – skr. Smitková, SF: Uberalová – 
Gasparjanová (1-Rus.) 64, 61, F: Uberalová 
– Eraydinová (Tur.) 63, 62.
Štvorhra – 2. kolo: Uberalová, Na. Vajdová 
(6) – Fennellyová, Lohanová (Ír.) 36, 62, 
12-10, 3. kolo: Uberalová, Na. Vajdová 
– Lehnertová, Wachaczyková (Nem.) 63, 
62, ŠF: Kremenová, Sasnovičová (4-B-rus.) 
– Uberalová, Na. Vajdová 63, 62.
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Hodnotenie vystúpenia sloven-
ských tenistiek pripadlo trénerovi 
Martinovi Zathureckému, chlapcov 
viedol vo Švajčiarsku Tibor Tóth 
(obaja tréneri NTC). Slovensko 
reprezentovali Petra Uberalová 
a  Natália Vajdová. Donedávno 
naša najlepšia juniorka Karolína 
Schmiedlová, finalistka Roland 
Garros, dala po parížskom úspechu 
prednosť vystúpeniam na ženských 
turnajoch, ale v  tímovej súťaži ju-
nioriek opäť hrala. Z  chlapcov sa 
predstavili Patrik Fabian a namiesto 
zraneného Jakuba Oravca cestoval 
na ME Matej Maruščák.

uberalová po linzi  
vyhrala aj na me

Tréner Martin Zathurecký: „Na-
tália Vajdová zdolala v prvom kole 
Fínku Sillanpaaovú v bezproblémo-
vom zápase. V druhom zápase proti 
nemeckej ľaváčke Wachaczykovej 
odohrala vyrovnanú partiu. Vzhľa-
dom na vyššiu nadmorskú výšku 

mala však problém s  kontrolou 
lôpt. Urobila viac chýb ako súperka, 
prehrala, ale patrí jej pochvala za 
vynikajúci prístup.

Petra Uberalová sa dokázala lep-
šie vyrovnať s  podmienkami, 
vedela lopty viac liftovať. 
V poslednom čase zlepšila 
servis, ktorým si vedela 
pomôcť. Na turnaji vyzne-
la ako komplexná hráčka, 
bez výrazných slabín. Jej 
najväčšie zbrane sú pohyb, 
taktické myslenie, okamžite doká-
zala využiť slabiny súperiek. Hrá 
celodvorcový tenis, s  výborným 
prechodom na sieť. S  obľubou hrá 
na sieti náprahový volej. V Klostersi 
nadviazala na víťazstvo na turnaji 
v Linzi (G1). Najťažší zápas odohrala 
so Sasnovičovou v osemfinále. Trval 
3:15 hod! Prehrávala 6:7 a 0:3. Po-
tom ju podržal servis. Urobila veľa 
bodov priamo z  prvého podania 
a postúpila do štvrťfinále, v ktorom 
jej Češka Smitková skrečovala zá-

pas v  druhom sete. V  semifinále 
zdolala Petra prvú nasadenú Rusku 
Gasparianovú. Tá je už medzi že-
nami v  tretej stovke.  Pred finále 
bola nervózna, v  prvých gemoch 
zviazaná, ale potom z  nej napätie 
opadlo. Uberalová je dostatočne 
sebavedomá, z postavenia v popredí 
rebríčka môže vyťažiť a postupne si 
zvykať aj na ženské turnaje.“ 

V Klostersi nebolo ideálne poča-
sie, veľa sa vyčkávalo, no napokon sa 
nemuselo hrať v hale. Pravda, prvé 
kolá sa hrali v Davose, ktorý je ešte 

vyššie položeným miestom ako 
Klosters. 

začiatok zlý,  
koniec dobrý

V  dvojhre chlapcov bol 
Matej Maruščák v  treťom 

kole. Herné zlepšenie potvrdil 
už pred ME semifinálovou účasťou 
na jednotkovom turnaji v  Linzi. 
Patrik Fabian prehral hneď svoj prvý 
zápas s Bielorusom Ivaškom. 

„Bielorus Paťovi v  druhom sete 
ušiel, ale v  treťom sa náš tenista 
zasa chytil, viedol 5:3 a 40:15. Dva 
mečbaly však nevyužil a  prehral,“ 
hodnotí tréner Tibor Tóth a pokra-
čuje: „V  poslednom čase prehral 
Patrik zopár takýchto zápasov. Musí 
sa cez to prehrýzť, vyhrať niekoľko 
zápasov,“ konštatuje tréner Tóth 

na adresu Fabiana, ktorého vedie 
v NTC. Oveľa príjemnejšie vyznelo 
hodnotenie štvorhry. Tibor Tóth: 
„Naši hrali ťažký prvý zápas proti 
Rakúšanom. Súper ich poriadne dr-
vil, ale naši vynikajúco zvládli druhý 
set, v ktorom otočili vývoj a o po-
stupe rozhodli v  supertajbrejku. 
V ďalšom kole som chlapcom veril. 
Vedel som, že keď dobre zahrajú, nad 
Nórmi zvíťazia. Nasledovali Rusi, 
ktorí boli silní. V tomto stretnutí ma 
hráči príjemne prekvapili. Pozitívne 
bolo, že naši reprezentanti nastupo-
vali do zápasov uvoľnení, vôbec si 
nepripúšťali tlak. Prvý raz hrali spo-
lu, ale hrali výborne. V celom tíme 
vládla dobrá atmosféra, vzájomne sa 
hráči a hráčky povzbudzovali. Tento 
titul vzišiel práve z pohody, dobrej 
nálady, ktorá vládla popri kurte, 
ale aj na ňom. Chlapci na dvorci 
žili, hecovali sa, aj diváci im fandili. 
V dôležitých situáciách takýto prí-
stup pomáhal. V semifinále s Ukra-
jincami v supertajbrejku prehrávali 
2:5. No stačili dve víťazné lopty, a to 
ich tak nakoplo, že valcovali až do 
konca. Vo finále s  Talianmi mali 
k dobru set a v druhom aj mečbalovú 
šancu, ktorú však nevyužili a zrazu 
bolo 5:5. Ďalší gem ľahko prehrali 
a znervózneli. Prehrali tajbrejk, ale 
v supertajbrejku boli lepší a získali 
titul.“

V Klostersi, kde sa každoročne hrá o tituly v kategórii juniorov 
do 18 rokov, získalo Slovensko opäť Pohár národov! Trofej je oce-
nením za prvenstvo v  hodnotení krajín. Polovica zlatých medailí 
putovala zásluhou Petry Uberalovej a dvojice Patrik Fabian a Matej 
Maruščák na Slovensko. Pohár národov naposledy získalo Slovensko 
roku 2010, keď sa s medailami z ME 18 vrátili Čepelová, Škamlová, 
Kovalík a Horanský.

pohár národov je opäť náš!
Na ME hráčov do 18 rokov v Klostersi Uberalová a pár Fabian – Maruščák so zlatom

Slovensko, víťaz Pohára národov na ME v Klostersi – zľava: tréner Martin ZATHURECKÝ, Natália VAJDOVÁ, Petra UBERALOVÁ, Patrik FABIAN, Matej MA-
RUŠČÁK, tréner Tibor TÓTH

Patrik 
FABIAN, 
Matej 
MARUŠČÁK,  
majstri 
Európy vo 
štvorhre do 
18 rokov

Petra 
Uberalová, 
majsterka 
Európy vo 
dvojhre do 18 
rokov
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aj US open bez Nadala
Vo Flushing Meadows vo dvojhre štyria Slováci v hlavnej súťaži a štyria v kvalifikácii

„Stančík je už tréner, ale hrá 
ešte ligu v  zahraničí a  potreboval 
body do rebríčka. Hral však naozaj 
dobre,“ hodnotil Peter Simčák, ria-
diteľ turnaja a  hostiteľ v  penzióne 
Teniscentrum, kde hráči nachádzajú 
príjemné ubytovanie. Ale zatiaľ len 
jediný dvorec, takže rovnako ako 
vlani, aj tohto roku pendlovali do 
Popradu. 

„Ja verím, že o rok to už bude inak. 
Dostali sme povolenie na výstavbu 
troch ďalších dvorcov,“ prezra-
dil Simčák, ktorý už dlhšie sníva 
o komplexnejšom tenisovom areáli 

v bezprostrednom susedstve svojho 
penziónu. Ba chuť dostal využiť i dva 
kryté dvorce penziónu a  pripraviť 
halový turnaj kategórie futures.

„Potešil ma záujem slovenských 
hráčov, aj to že sa už chytá druhá 
vlna, veľmi dobre hral napríklad 
štvrťfinalista Juraj Masár,“ pozname-
nal šéf turnaja. Do Tatier sa vybral 

aj daviscupový reprezentant Filip 
Polášek, ktorého na niekoľko týž-
dňov z turnajového kolotoča vyradili 
problémy s platničkami. Náš najlepší 
deblista sa potreboval rozohrať, na-
stúpil v kvalifikácii, v ktorej vyradil 
aj jednotku Maďara Fucsovica. V 
hlavnom pavúku skončil v druhom 
kole po prehre s neskorším víťazom 

Stančíkom. Ten predtým v  prvom 
kole vyradil Horanského, vo štvrť-
finále Mečířa a  v  semifinále Sem-
jana. Titul zo štvorhry získali Česi 
Blecha, Lustig. Viacerí hráči zostali 
v Tatrách na Naceva Cup, ďalšej de-
saťtisícke, ktorá sa sem presťahovala 
z Michaloviec.

 (zw) 

Stančík nečakaným víťazom
Tatry Cup 2012 v Tatranskej Lomnici opäť pritiahol slovenských tenistov
Repríza desaťtisícového tur-

naja kategórie futures Tatra 
Cup 2012 v  Tatranskej Lom-
nici mala nečakaného víťaza 
– 29-ročného Jána Stančíka. 
Obhajca lanského prvenstva 
Jozef Kovalík, nasadená dvojka 
(392. ATP), v  NTC zverenec 
Martina Zathureckého, skon-
čil na rakete Čecha Šátrala vo 
štvrťfinále.

Fakty tatry Cup 2012
✔  V kvalifikácii (pavúk 64) hralo 24 Slová-

kov, do hlavnej súťaže sa prebojovalo 5
✔  V  hlavnom pavúku bolo 16 Slovákov, 

vrátane kvalifikantov a  lucky losera 
Košeca, ktorý nastúpil namiesto Poliaka 
Gawrona (1.), turnajovou dvojkou bol 
obhajca titulu Kovalík

✔  Finále dvojhry: Stančík – (SR) – Blecha 
(ČR) 6:2, 6:4, štvorhry: Blecha, D. Lustig 
(ČR) – Horanský, Vittek (3-SR) 6:1, 7:6(5) 

Najlepší v  Tatranskej Lomnici – zľava víťaz dvojhry Ján STANČÍK, víťazi štvorhry Jan BLECHA a Daniel LUSTIG a 
finalisti Filip VITTEK a Filip HORANSKÝ

Rafael Nadal neobhajoval v Londýne na OH 
svoj pekinský titul a pre pretrvávajúce prob-
lémy s kolenom sa odhlásil aj zo záverečného 
grandslamového turnaja roka US Open, ktorý 
odštartuje v New Yorku 27. augusta. Tretí hráč 
svetového rebríčka mal vo Flushing Meadows 
obhajovať vlaňajšie finále. Nadal vynechal i 
turnaje Masters v Toronte a Cincinnati.

„S veľkým smútkom musím oznámiť, že 
som sa odhlásil z US Open. Nie som pri-
pravený hrať, pretože som sa ešte nezotavil 
zo zranenia kolena. Mrzí ma to o to viac, že 
fanúšikovia v New Yorku vždy dokážu vytvoriť 
skvelú atmosféru a podporujú ma. Budete 
mi veľmi chýbať,“ uviedol Nadal vo svojom 
vyhlásení. Španiel v roku 2010 na US Open 
skompletizoval svoju grandslamovú zbierku, 

vlani sedemnásobný šampión Roland Garros 
prehral v dueli o titul so Srbom Novakom 
Djokovičom. Nadal hral naposledy súťažný 
zápas v  2. kole Wimbledonu 28. júna, keď 
prekvapujúco prehral s  Čechom Rosolom. 
Najbližie plánuje nastúpiť v  Davis Cupe 14. 
– 16. septembra proti USA. Z  popredných 
hráčov sa z newyorského grandslamu odhlásil 
aj francúzsky tenista Gael Monfils. Ten pre 
zranenie kolena nehral na Roland Garros, 
Wimbledone ani OH.

V hlavnej súťaži dvojhry sa vo Flushing 
Meadows zo Slovákov predstavia Lukáš Lacko 
a Martin Kližan, zo žien Dominika Cibulková 
a Daniela Hantuchová, v kvalifikácii Karol 
Beck, Kamil Čapkovič, Magdaléna Rybáriková 
a Jana Čepelová.

Takto sa Rafael NADAL lúčil so svojimi fanúšikmi 
tohto roku vo Wimbledone

27 



SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA

S L O V A K N E W S A G E N C Y

 



Polovicu tenistiek v  hlavnom 
pavúku tvorili Češky a  české bolo 
napokon aj singlové finále, v ktorom 
zvíťazila 22-ročná Kateřina Vaňková. 
Je to za štyri roky už tretia česká 
víťazka tohto turnaja. Vo štvorhre 
vyhrali Slovenky Morgošová – Po-
chabová. Je to vôbec prvé slovenské 
víťazstvo na tomto podujatí.

Cervanová, ale v minulých rokoch 
aj Husárová, poukazujú na fakt, 
ktorý obe trápi. „Už keď Janette 
zakladala turnaj bolo prioritou, aby 
na ňom hralo čo najviac sloven-

ských hráčok. Nerozumiem, prečo 
sa niektoré domácemu podujatiu 
vyhýbajú. Nič nie je jednoduchšie 
a  lacnejšie, ako štart doma. Na-
miesto toho  mnohé zamieria do 
zahraničia, čo stojí nepomerne viac. 
Žeby z obavy ukázať sa slovenským 
divákom alebo z  konfrontácie so 
slovenskými tenistkami?“ kladie 
si otázku Cervanová a  dodáva: 
„Slovenské hráčky si zrejme nevážia 
domáce turnaje a skutočnosť, koľko 
to stojí organizátora námahy, kým 
zoženie financie.“

Počty nepustia – v hlavnom pa-
vúku bolo iba 9 Sloveniek, ale zato 
17 Češiek! „Malo by to byť presne 
naopak. Veď turnaj vznikol  kvôli 
slovenským tenistkám!“ zdôrazňuje 
Cervanová. Keďže pochádza z Pieš-
ťan, a dobre pozná mesto i areál HS 
centra, kde sa hralo, organizáciu 
zvládla bez problémov aj s podporou 
tradičného maďarského supervisora 
Sándora Árvaya. „Najväčší nápor bol 
v prvých dňoch, kvalifikačný pavúk 
bol opäť 64-členný. Ale prialo nám 
počasie, nemali sme žiadny sklz, 
všetko išlo plynulo,“ dodáva. Na 
diaľku – do USA, kde teraz hrá – 
informovala Cervanová pravidelne 
aj Husárovú.

Popri príprave rozpisov tréningov 
a ďalších papierovačkách, z ktorých, 
ako Ľudka priznala, mala trochu 
obavy, sledovala aj tenis. „Z našich 

hráčok si pochvalu zaslúži 16-roč-
ná Monika Staníková, jediná si zo 
14 Sloveniek vybojovala postup 
z  kvalifikácie a  prebojovala sa do 
osemfinále hlavného pavúka. Pri-
tom mala náročný program, bola 
vyťažená aj vo štvorhre. Z  ďalších 
mladých hráčok sa mi páčila šikovná 
Češka Mendesová,“ poznamenáva 
na margo semifinalistky dvojhry.

Cervanová (32 r.), bývalá 58. 
hráčka sveta, sa tešila diváckemu 
záujmu v záverečných dňoch. V are-
áli bolo živo, hral sa tu turnaj HTO, 
zápasy žien si mohli pozrieť deti 
i rodičia. Čiastočnou kompenzáciou 
neuspokojivého záujmu domácich 
hráčok bolo tohto roku aspoň deb-
lové víťazstvo slovenského páru 
Morgošová – Pochabová. Slovenky 
zdolali obhajkyne prvenstva Dobrú 
s Kriegsmannovou z Česka.  (zw)

trofej vo štvorhre 
slovenskému páru

O piešťanskom ZSE Open 2012 s jeho tohtoročnou riaditeľkou Ľudmilou CERVANOVOU

Piešťanský 10-tisícový turnaj ITF, ktorý založila Janette Husárová, 
mal v  tomto roku v  pozícii riaditeľky inú bývalú slovenskú 
profesionálku – Ľudmilu Cervanovú. Husárová vyťažená  po návrate 
na okruh aktívnym tenisom, odovzdala vo 4. ročníku organizátorskú 
taktovku svojej niekdajšej spoluhráčke z fedcupového tímu a tá sa 
funkcie ujala so všetkou zodpovednosťou a k spokojnosti účastníčok. 

Finále zSe open 2012
D v o j H r a

Kateřina Vaňková (ČR-5) - Kateřina Kramperová (ČR-1) 3:6, 6:3, 6:2
Š t v o r H r a

Karin Morgošová, Michaela Pochabová (SR) – Simona Dobrá, Lucie Kriegsmannová (1-ČR) 
6:3, 6:2

Doterajšie víťazky piešťanskej dvojhry a štvorhry
rok DvojHra ŠtvorHra
2009 Darina Šeděnková (ČR) Veronika Domagalová, Jana Jandová (Poľ./ČR)
2010 Zuzana Zálabská (ČR) Veronika Domagalová, Paula Kaniová (Poľ.)
2011 Melanderová (Švéd.) Simona Dobrá, Lucie Kriegsmannová (ČR)
2012 Kateřina Vaňková (ČR) Karin Morgošová, Michaela Pochabová (SR)

Ľudmila CERVANOVÁ odovzdáva trofej Michaele POCHABOVEJ, ktorá v Piešťanoch po boku Karin Morgošovej vyhrala štvorhru
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V kvalifikácii turnaja si zahralo 64 
tenistov z 12 krajín. Z tridsiatky mla-
dých slovenských hráčov, ktorí v nej 
bojovali o postup do hlavnej súťaže, 
postúpili traja – z pozície druhého 
nasadeného Adrian Partl, nasadená 
štrnástka Filip Havaj a Juraj Masár. 
Riaditeľ turnaja Peter Habán bol veľ-
mi spokojný aj s obsadením hlavnej 
súťaže: „Turnaj mal celkovo veľmi 
vysokú úroveň,“ konštatoval. Do 
hlavnej súťaže nastúpilo 32 hráčov, 
z toho 12 Slovákov.

traja naši  
v semifinále

HSC CUP 2012 priniesol naj-
väčšiu radosť domácim hráčom. 
Nielenže sa po prvý raz v  histórii 
turnaja tešil z víťazstva Slovák, ale aj 
finálový zápas bol rýdzo slovenský. 
Jediným zahraničným účastníkom 
semifinále bol ôsmy nasadený Blaz 

Rola zo Slovinska, ktorého úspešné 
ťaženie zastavila až turnajová jed-
notka Andrej Martin v trojsetovom 
boji 2:6, 6:4, 6:3. Martinovým sú-
perom v zápase o prvenstvo sa stal 
šiesty nasadený Miloslav Mečíř. Ten 
v  semifinálovom dueli zvíťazil nad 
Marekom Semjanom 6:2, 6:4. 

Podľa slov organizátorov mohli 
diváci v  tohtoročnom finále vidieť 
naozaj skvelý tenis. Obaja hráči doň 
išli s  obrovskou chuťou – povzbu-
dení výbornou hrou z predchádza-
júcich zápasov. 

„Miloslav Mečíř odohral turnaj 
veľmi dobre, od celkového víťazstva 
ho delilo iba niekoľko loptičiek. 
Andrej Martin si však výhru naozaj 
zaslúžil. Viditeľne sa zlepšoval od 
zápasu k  zápasu, vďaka obrovskej 
bojovnosti dokázal otočiť aj finálo-
vý boj, ktorý sa zo začiatku vyvíjal 
v prospech výborne hrajúceho Me-
čířa,“ zhodnotil zápas šéf turnaja. 
Na adresu ostatných domácich 
hráčov dodal: „Netreba zabúdať 
ani na mnohé naše tenisové nádeje, 
napr. Viteka, Partla, Masára, Havaja, 
Horanského či Kovalíka. Početná 
slovenská účasť na turnaji ma veľmi 
potešila. Pre týchto mladých hráčov 
by mali byť podobné turnaje odra-
zovým mostíkom do sveta veľkého 
tenisu, je to pre nich vynikajúca 
škola.“

trofej  
za štvorhru do Čile

Víťazstvo vo štvorhre putovalo až 
do Čile. Jednoznačnou výhrou 6:2, 
6:2 ho získala dvojica v zložení Gra-
ber-Anguita, Urzua-Rivera, na ktorú 
vo finále nestačilo slovensko-české 
duo Partl, Vrňák. Zo slovenských 
tenistov upútala výkonom nenasa-
dená dvojica Simčák, Havaj, ktorá sa 
prebojovala až do semifinále. Dobre 
si počínali aj Kovalík s  Mečířom, 
ktorých v  semifinále zastavili až 
neskorší víťazi.

Poďakovanie organizátorov HSC 
CUP patrí predovšetkým hlavným 
partnerom podujatia, firmám Electro-
lux, Škoda Slovakia a  ostatným 
sponzorom, vďaka ktorým sa turnaj 
každoročne uskutočňuje.  (kh)

Fakty HSC CuP 2012

✪	 	V kvalifikácii nastúpilo 30 slovenských hráčov, do hlavného turnaja postúpili 3

✪	 	V hlavnej súťaži štartovalo 12 Slovákov, 3 sa prebojovali do semifinále

✪	 	Výsledky finálových zápasov, dvojhra: Andrej Martin – Miloslav Mečíř 1:6, 7:6(5), 6:1, 

štvorhara: Pedro Graber-Anguita, Ricardo Urzua-Rivera – Adrian Partl, Lukáš Vrňák 6:2, 6:2 

Martin – Mečíř vo finále
HSC CUP 2012 v Piešťanoch vyhral po prvý raz domáci tenista

Dvorce v areáli HS Centra v Piešťanoch hostili na prelome júla 
a  augusta už 7. ročník turnaja kategórie futures. HSC CUP 2012 
bol bohatý nielen na tradične výborné tenisové predstavenia, ale 
predovšetkým na historické prvenstvá slovenských farieb.

Na snímke zľava riaditeľ 
turnaja Peter HABÁN, 
finalista Miloslav MEČÍŘ 
ml., víťaz Andrej MARTIN, 
prezident STZ Tibor MACKO

PieŠŤanSkÍ vÍŤazi
2006 Škoch (ČR)
2007 Desniers de Veigy (Fr.)
2008 Lojda (ČR)
2009 Aljaž Bedene (Slovin.)
2010 Gawron (Poľ.)
2011 Šátral (ČR) 
2012 Martin (SR)
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Už tretí rok usporiadal TK TENNis 
FUN Banská Bystrica turnaj mladšieho 
žiactva – DETI DEŤOM S NADÁCIOU 
JÁNA KORCA. Turnaj triedy „C“ sa 
hral 7. - 10. 7. 2012 v Banskej Bystrici. 
Štartovné od detí v  hodnote 390 eur  
+ 500 eur od Nadácie Jána Korca tento 
rok venovali poldruha ročnému chlap-
čekovi na operáciu a  liečbu. Deti pri 
prezentácii dostali tričko a podpísali sa 
na šek s finančným darom. 

Vo dvojhre chlapcov zvíťazil nenasa-
dený Š. Habšuda, ktorý prehral jediný 

set až vo finále s nenasadeným M. Hrdi-
nom. Tretím miestom potešil domáci M. 
Dušička. Vo dvojhre dievčat suverénne 
zvíťazila D. Hláčiková, ktorá stratila 
v 4 zápasoch iba 5 gamov. Vo štvorhre 
chlapcov sa tešili z víťazstva O. Šurina 
a  D. Kvapilík, ktorí vo finále zdolalii 
domácu dvojicu M. Dušička a P. Goliaš. 
Škoda, že sa pre malý počet prihlásených 
párov nehrala štvorhra dievčat. Myslím, 
že každý súťažný zápas dá deťom viac 
ako tréning. 

Pre deti boli pripravené pekné ceny, 

prvý deň turnaja sa varil guláš, poča-
sie nám prialo, zápasy prebehli bez 
problémov. Teší nás, že aj tento rok 
sme mohli usporiadať takýto turnaj. 
Veľké poďakovanie patrí generálnemu 
partnerovi turnaja NADÁCII JÁNA 
KORCA, bez ktorej by sme turnaj 
ťažko zorganizovali. Vďaka patrí aj re-
klamnému partnerovi, firme FOBOS 
ADVERTISING. Viac info –www.
detidetom.sk

Ivan URAM, 
riaditeľ turnaja

Dve snímky úspešných účastníkov sympatického podujatia v Banskej Bystrici

Deti deťom s  Nadáciou J. Korca
Finálové výsledky 

Šimon Habšuda (TK Baník Prievi-
dza) – Martin Hrdina (TC DIXON 
TENISIA B.Bystrica) 6:1, 5:7, 6:2
Daniela Hláčiková (TK B.Bystrica) 
– Lucia Jasenáková (Žiarsky TK 
Green park) 6:3, 6:1
Oluver Šurina (TK Inter Bratislava), 
David Kvapilík (TC TALENT Bratisla-
va) – Matúš Dušička, Pavol Goliaš 
(obaja TK TENNis FUN B.Bystrica) 
6:3, 6:3
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Tak ako aj v minulom roku, sa na turnaj pri-
hlásilo množstvo hráčov a hráčok. No napokon 
v kvalifikácii bolo len 30 chlapcov a 20 dievčat. 
Myslím si, že tento turnaj organizujeme hlavne 
pre našich juniorov, a neviem si vysvetliť fakt, že 
prečo v tomto termíne hrali na turnajoch v zahra-
ničí. Systém odhlášok som kritizoval už v minu-
lom roku, tak sa nebudem opakovať. Z kvalifikácie 
do hlavnej súťaže z našich postúpili Caro, Búřil 
a Pavlovský, lucky loser bol Hrabovský, z dievčat 
sa kvalifikovali Majorová, Spišáková, Oravcová, 
a Jamrichová. 

všetky  
víťazstvá do zahraničia

Do hlavnej časti chlapčenského pavúka nastú-
pilo 48 tenistov, z toho 19 Slovákov. Z nich, ale 
len traja bodovali, keď postúpili do osemfinále 
a to Kianička a nádeje Molčan a Blaško. Michal 
Kianička ako prvý nasadený ukázal slušné výkony 
a do finále sa dostal bez zaváhania. V osmičke si 
ľahko poradil s dobre hrajúcim Indom Agarwa-
lom 6:1, 6:0 a v semifinále už po vyrovnanejšom 
výkone zdolal urasteného Brita Poland-Smitha 
7:5, 6:3. Vo finále, i napriek bolestiam chodidla, 
predviedol solídny výkon, ale na dobre hrajúceho 
Poliaka Majchrzaka nestačil a  prehral 3:6, 4:6. 
Molčan porazil 15. nasadeného Ukrajinca Ursuho 
a v osemfinále prehral s víťazom Majchrzakom. 
Blaško predviedol solídny výkon v  osemfiná-
le proti dvojke turnaja Švajčiarovi Valentovi. 

V trajbrejku tretieho setu viedol 6:3, ale nevyužil 
3 mečbaly a  prehral. Martin vie zariskovať aj 
v rozhodujúcich chvíľach, no v tomto zápase mu 
to nevyšlo. Škoda, pretože v osmičke by ho čakal 
omnoho slabší súper.

V  chlapčenskej štvorhre sa najviac darilo 
poľským párom Gajewski, Walkow a  Gresk, 
Majchrzak, ktoré v semifinále zdolali naše dvojice 
Kratochvíla, Obal a Marko, Selecký. Napokon sa 
víťazom stal Majchrzak, spolu s dvojmetrovým 
Greskom vyhrali 7:5, 6:2.

Strešnáková  
príjemne prekvapila

V dievčenskej konkurencii do hlavnej súťaže 
zo 48 účastníčok nastúpilo 23 Sloveniek. Tenistky 
boli úspešnejšie ako chlapci, keď sa do osmičky 
prebojovali 3 hráčky - prvá nasadená Lacková, 
Strešňáková a Juráková. Z našich hráčok ma ešte 
potešila staršia žiačka Tereza Mihalíková. Postú-
pila do osemfinále, v ktorom prehrala s o dva roky 
staršou  reprezentantkou Sarah Jurákovou 3:6, 3:6. 
Tereza v druhom kole porazila šiestu nasadenú 
urastenú Češku Heinovú 6:3, 6:2. Príjemným pre-
kvapením turnaja bola iba 15-ročná nenasadená 
Katarína Strešnáková, ktorá sa cez Stepanovú 
z Ruska, našu Česnekovú, Nemku Rittbergerovú 
a Češku Knutsonovú prebojovala až do semifi-
nále. V ňom prehrala s neskoršou víťazkou Ra-
kúšankou Kurzovou 5:7, 2:6. Tá vo finále zdolala 
iba 14-ročnú Maďarku Gálfiovú, ktorá už figuruje  

v rebríčku ITF na 528. mieste a v poradí TE do 14 
rokov je na druhom mieste. Maďarka to nemala 
ľahké, každý zápas vybojovala buď v troch setoch 
alebo v dvoch, ale v tajbrejkoch. Vo finále zvíťazila 
skúsenejšia 16-ročná Kurzová 7:6, 6:2.

V dievčenskej štvorhre sa z našich najviac dari-
lo páru domácej Žilinčanky Stanovej s Lackovou 
z Bratislavy, ktorému sa podarilo prebojovať až do 
finále. V ňom prehrali s českým párom Haldino-
vá, Hrabalová 3:6, 6:3 – 4:10. Na treťom mieste 
skončili české páry Knutsonová, Melounová 
a Heinová, Holanová.

Pochvala  
patrí každému

Opäť sme videli na dvorcoch TK Žilina vydare-
né podujatie, na ktorom sa predstavili talentovaní 
hráči z celej Európy.  Turnaj prebiehal v pohode aj 
vďaka profesionálnej práci nášho rozhodcu Mi-
chala Varmusa za pomoci Milana Šošku. Počasie 
nám počas turnaja prialo, i keď paradoxom je, že 
sme turnaj začínali pri 35 °C a končili za dažďa 
pri teplotách 12 °C. Semifinále a finále dvojhry 
v obidvoch kategóriách sme kvôli celodennému 
dažďu odohrali na zakrytých dvorcoch v Kysuc-
kom Novom Meste. Opäť nás potešilo, že naši, aj 
zahraniční účastníci, ocenili našu snahu a dobrú 
organizáciu. Veríme, že sa k nám radi vrátia aj 
v budúcnosti.

Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii turnaja 
a to aj správcom, prezidentovi klubu Ing. Jurajovi 
Petrášovi, zdravotníkovi Michalovi Janovcovi, 
Veronike Blaškovej, vedeniu TK KNM a celému 
personálu reštaurácie Vulcano.

Anton BLAŠKO, 
riaditeľ turnaja

Kianička potiahol do finále
ITF Žilina Junior Open 2012: singlové víťazstvá do Poľska a Rakúska

Začiatkom augusta sa v  Žiline uskutočnil šiesty ročník medzinárodného juniorského 
turnaja ITF U 18 Žilina Junior Open 2012. Na turnaji štartovali tenisti z celej Európy, jeden 
hráč z Indie a hráčka z USA. Najväčšie zastúpenie mali naši tenisti, ďalej Česi, Poliaci, Litovci, 
Rakúšania, Rusi, Nemci, Ukrajinci, Maďari, Švajčiari a Briti.

Zľava riaditeľ turnaja 
Anton BLAŠKO, finalista 
Michal KIANIČKA, víťaz 
Kamil MAJCHRZAK, 
rozhodcovia Michal 
VARMUS, Milan ŠOŠKA
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AKCIA

Kompletnú ponuku hľadajte na www.ttk.sk

Zaregistrujte sa na www. t t k .sk a získajte 30% zľavu z cien!
SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o., Dlhá 59, 931 01 Šamorín, e-mail:ttk@ttk.sk, www.ttk.sk, tel.: 0905711236

SVETOVÝ LÍDER VO VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOV

AKCIAAKCIAKu každému Lobster Grand 4 s diaľkovým ovládaním, 
rýchlonabíjačkou a ochranným krytom dostanete teraz ako BONUS balík 

termoregulačného oblečenia TTK (tepláková súprava, 2 tričká, 
2 šortky, 6 pár ponožiek) grátis - do vypredania zásob.

SVETOVÝ LÍDER VO VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOVSVETOVÝ LÍDER VO VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOVSVETOVÝ LÍDER VO VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOV

AKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIA
Firma Šport SERVIS Robert Nagy je výhradným dovozcom a distribútorom značiek TTK, TOPSPIN, LOBSTER pre SR a ČR.

NOVINKA:
Od teraz je možné 

LOBSTER prostredníctvom 
zabudovaného WIFI ovládať 
priamo cez dotykový display 

iPhone 
a free programom

 z APPSTORE! 

Firma Šport SERVIS je oficiálny zástupca svetoznámej tenisovej 
akadémie Sanchez-Casal pre Slovensko a Česko. Ponúkame 
a zabezpečujeme krátkodobé (1 - 4 týždne) aj dlhodobé pobyty 
(1-10 mesiacov) v najznámejšej tenisovej akadémii sveta v Barcelone, 
ktorá disponuje všetkými štyrmi GrandSlam povrchmi. Akadémia 
disponuje aj špičkovou školou a výučbou jazykov počas pobytov. 

V tejto akadémii sa pripravovali 
(alebo pripravujú) hráči ako 
Kuznecovová, Hantuchová, 
Murray, Dimitrov...
Viac info aj na 
www.sanchez-casal.com
a www.ttk.sk

TENISOVÁ AKADÉMIA SANCHEZ-CASAL VÝPLETY KLIP A GOSEN
✔KLIP K-BOOM vysokokvalitný polyester, ktorý 

dodáva o 30% vyššiu rýchlosť lopte ako iné 
polyesterové výplety pri maximálnej ochrane ruky 

a stabilite tenzie výpletu. Používa Oliver Nagy 
– 2. miesto rebríčka TENNIS EUROPE U14.

✔KLIP NATURAL GUT LEGEND – najstaršie 
prírodné črevo od najväčšieho výrobcu čriev na 

svete. Bezkonkurenčná cena. Ideálne pre všetky 
kategórie hráčov- najmä mládež.

✔GOSEN MICRO SHEEP – syntetické črevo s vlastnosťami ako 
prírodné črevo. Vynikajúci výplet v kombinácii s KLIP K-BOOM. 

Zaručuje rýchlosť a kontrolu lopty a maximálnu ochranu ruky.

LOBSTER je najkvalitnejší 
prenosný nahrávací stroj na 

trhu vhodný pre všetkých: 
začiatočníkov, deti, juniorských 
šampionov, rekreačných hráčov 

a profesionálnych 
hráčov tiež.



Martin Kližan vyhral na antu-
kovom challengeri v  San Maríne 
(dotácia 85  000 eur), kde vlani vo 
finále musel skrečovať v  druhom 
sete Staracemu. Po tohtoročnom 
víťazstve sa prebojoval na 48. miesto 
v  rebríčku ATP, najvyššie v  kariére 
a  stal sa po Mečířovi, Kučerovi, 

Hrbatom, Beckovi a Vajdovi šiestym 
Slovákom v TOP 50. Dostal sa aj do 
líderského postavenia v challengero-
vom rebríčku. 

Kližan si vo finále v  San Maríne 
ako nasadená jednotka poradil so 
šestkou pavúka Talianom Simonem 
Bolellim za 78 minút 6:3, 6:1 a pri-

písal si na konto šiesty titul na ATP 
Challenger Tour, už štvrtý v  roku 
2012.

V tejto sezóne slovenský daviscu-
pový reprezentant triumfoval na 
marockých challengeroch v Rabate, 
Marrákeši i v Bordeaux, kde vyhral 
aj štvorhru po boku krajana Igora 
Zelenaya. Vďaka zisku titulu v  San 
Maríne si zverenec trénera Karola 
Kučeru pripísal prémiu 12  250 eur 
a 110 bodov do svetového rebríčka. 

„Počas celého turnaja som pred-
vádzal super tenis. V San Maríne sa 
cítim veľmi dobre. Už vlani som na 
tomto challengeri postúpil do finále, 
v ktorom som sa však zranil. Som rád, 
že teraz to vyšlo, titul na poslednom 
tohtoročnom turnaji na antuke som 
si zaslúžil. Zápas proti Bolellimu bol 
úplne iný ako štvrťfinále na turnaji 
ATP v Kitzbüheli. V Rakúsku sa hralo 
vo vysokej nadmorskej výške, loptič-
ky tam lietali a Simone hral neskutoč-
ne, v prvých dvoch setoch mi všetko 
zabíjal. Teraz som bol lepším hráčom 
ja,“ povedal Kližan. „Som spokojný, 
konečne si môžem potykať s mojím 
kondičným trénerom Jurajom Dulí-
kom. Vďaka tomu, že som v Top 50, 
mám šancu dostať sa aj na väčších 
turnajoch priamo do hlavnej súťaže 
a nebudem musieť hrať kvalifikáciu. 
Najbližšie sa predstavím vo Winston-
Saleme, potom ma čaká záverečný 
grandslam sezóny US Open.“ 

Kližan je už v top 50!
Slováci ovládli  San Maríno, vo štvorhre zvíťazili Mertiňák,  Dlouhý

Mertiňák s Dlouhým vyhrali dva chellengery 
Šieste finále, konečne víťazstvo, 

povedal si Michal Mertiňák, ktorý 
vyhral po boku Čecha Lukáša 
Dlouhého v  San Maríne štvor-
hru. Tohto roku mal slovenský 
daviscupový reprezentant finá-
lovú bilanciu 0:5 (4 turnaje ATP, 
1 challenger), trofej získal až na 
šiesty pokus. Slovensko-český 
pár ako štvrtý nasadený vyhral 
nad dvojicou Ianni, Viola 2:6, 7:6 

(3), 11:9. Taliani predtým v  se-
mifinále vyradili našich Kližana 
s  Červenákom. Tridsaťdvaročný 
Mertiňák, bývalý 12. hráč deblo-
vého renkingu je držiteľom 12 tro-
fejí z okruhu ATP, ale naposledy 
vyhral na jeseň 2010. Svoj desiaty 
challengerový titul získal s odstu-
pom štyroch rokov a nasledujúci 
týždeň s Douhým vyhrali aj ďalší 
v talianskom Cordenonse.

Konečne môže
trénerovi tykať

Juraj Dulík trénuje Martina 
Kližana od jeho ôsmich rokov. 
Hoci sa už venuje na dvorcoch 
Slávie Agrofert STU ako teniso-
vý tréner začínajúcim hráčom 
v  tenisovej škole, s  Kližanom 
pokračuje ako kondičný tréner 
a často ho sprevádza aj na tur-
naje. V športovej branži je tyka-
nie bežné, ale Martin mal pred 
Dulíkom, ktorý je od neho o 13 
rokov starší, patričný rešpekt. Až 
teraz tréner – na počesť vstupu 
do svetovej päťdesiatky – navrhol 
tykanie. 

Karol Kučera:
taký vzostup
som nečakal
Karol Kučera, tréner Marti-

na Kližana, priznal, že nerátal 
s  takým výrazným postupom 
svojho zverenca v  rebríčku. 
Do tejto sezóny vstupoval ako 
117. hráč sveta, k  13. augustu 
bol už 48.

„Dôležité je, že si už upevnil 
postavenie v stovke, teraz si za 
víťazstvo v San Maríne pripísal 
ďalšie body. Na jeseň má čosi 
obhajovať, ale nie je podstat-
né, či bude o pár miest nižšie. 
V tejto fáze je našou prioritou, 
aby si zvykol na tvrdé povrchy,“ 
hovorí Kučera.

Na antuke sa Kližan cíti naj-
lepšie, na challengerových tur-
najoch sa už presadil, podľa Ku-
čeru sa teraz potrebuje etablovať 
na turnajoch vyššieho rangu.

„Musí hrať veľa zápasov 
s hráčmi prvej päťdesiatky, za-
tiaľ s nimi veľa nehral. Potrebuje 
sa zlepšovať na harde, nájsť isto-
tu, akú získal na antuke. Teraz 
má už ranking a je nútený hrať 
na tvrdých povrchoch a väčších 
turnajoch,“ zdôrazňuje tréner.

Americký výjazd absolvu-
je Kližan s kondičným trénerom 
Dulíkom. „Keď si už tyka-
jú...“ s úsmevom poznamenáva 
Kučera, ktorý naplánoval pre 
svojho zverenca po US Open 
a Davis Cupe turnaj St. Peters-
burg Open a v októbri podujatia 
v Ázii. Na tie s Martinom poces-
tuje aj Kučera.  

(zw)

Challengerové tituly martina kližana
2010 november Bratislava tvrdý povrch, hala
2011 september Janov antuka
2012 marec Marrákeš antuka
 marec Rabat antuka
 máj Bordeaux antuka
 august San Maríno antuka

35 


