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Favorizovaný Federer vyhral
Za najemotívnejší moment Australian Open 2006 možno označiť
neskrývané dojatie a slzy Rogera Federera pri preberaní víťaznej
trofeje. Najväčším sklamaním pre divákov bolo ženské finále,
v ktorom Justine Hardennová pre bolesti žalúdka vzdala súboj
Amélie Mauresmovej. Najsenzačnejším finalistom posledných
rokov sa stal nenasadený Cyperčan Marcos Baghdatis. O príjemné
prekvapenie sa postarala aj Slovenka Daniela Hantuchová, ktorá
vyradila obhajkyňu titulu Serenu Williamsovú. Vráťme sa ešte na
južnú pologuľu a pripomeňme si austrálsky tenisový šampionát,
ktorý sa uskutočnil pod poradovým číslom 94.
Dotácia. Organizátori zvýšili finančné odmeny oproti predchádzajúcemu
roku iba o percento a z celkovej dotácie
19,3 milióna austrálskych dolárov
nadelili víťazom dvojhier rovnako po
1,22 milióna.
Absencie. Marat Safin predĺžil dlhodobú maródku a do Melbournu neprišiel
obhajovať titul. Medzi absentérmi sa
ocitol druhý hráč sveta Rafael Nadal,
ale aj Andre Agassi, ďalší z minulých
víťazov.

Návraty. Po roku sa vrátili na šampionát Belgičanky Hardennová a Clijstersová, po piatich rokoch Dokičová a po
štyroch Hingisová.
Prvý šok. Pripravila ho Cvetana
Pironkovová desiatej nasadenej Venus
Williamsovej. Bulharka uštedrila Američanke dokonca kanára a poslala ju
domov už po prvom kole. Na Bulharky
má Venus smolu – už vlani ju vyradila
v treťom kole Roland Garros Karatančevová, neskoršia dopingová hriešnica. Roger FEDERER a Rod LAVER

Marcos môže snívať
Doma vítali Marcosa
Baghadtisa, napriek finálovej prehre, ako hrdinu.
Miliónový Cyprus je pyšný
na svojho rodáka. Baghdatisovi rodičia, hoci im
parlament krajiny daroval
letenky, zostali finále
sledovať doma. Marcosova mama však musela
počas neho pre žlčníkový
Marcos BAGHDATIS so svojou priateľkou záchvat pod skalpel.
V Melbourne mal cyperský finalista svojich fanúšikov a perfektný tím. V ňom nechýbala ani Camille
Nevierová, francúzska modelka a súčasná priateľka hráča (roku 2004, keď
vyhral challenger v Bratislave, bol zaľúbený do českej tenistky Cetkovskej).
V tenistovej lóži bol i Patrick Mouratoglou. Do jeho akadémie blízko Paríža
si to namieril cyperský mladík ako 14-ročný. A keď mal devätnásť, zlákal
tam aj slovenského fyzioterapeuta Zdenka Ďuriša, ktorého služby výdatne
využíval počas víťazného Tatra banka Open.
Cyperskí školáci dostali na počesť finále svojho krajana voľno. A ich hrdina
si úspechom zabezpečil odklad vojenčiny. Ostrovania vďaka charizmatickému
Baghadatisovi budú odteraz, okrem futbalu, milovať aj tenis. Marcosovi sa
takmer splnilo, o čom sníval. Ak bude ďalej hrať tak ako v Melbourne, pokojne
môže snívať o grandslamovom triumfe. Raz sa jeho sen môže premeniť na
skutočnosť.

Muži
Dvojhra
Osemfinále: Federer (1-Švajč.) – Haas
(Nem.) 64, 60, 36, 46, 62, Davydenko (5Rus.) – HRBATÝ (12) 46, 46, 64, 62, 63,
Kiefer (21-Nem.) – Chela (Arg.) 76(4), 63,
63, Grosjean (25-Fr.) – Mathieu (Fr.) 75, 62,
62, Santoro (Fr.) – Ferrer (11-Šp.) 64, 75,
75, Nalbandian (4-Arg.) – Robredo (16-Šp.)

63, 60, 26, 62, Ljubičič (7-Chorv.) – T. Johansson (10-Švéd.) 62, 64, 64, Baghdatis
(Cyp.) – Roddick (2-USA) 64, 16, 63, 64,
štvrťfinále: Federer – Davydenko 64, 36,
76(7), 76(5), Kiefer – Grosjean 63, 06, 64,
67(1), 86, Nalbandian – Santoro 75, 60,
60, Baghdatis – Ljubičič 64, 62, 46, 36,
63, semifinále: Federer – Kiefer 63, 57,
60, 62, Baghdatis – Nalbandian 36, 57,
63, 64, 64, finále: Federer – Baghdatis
57, 75, 60, 62.

Hingisová. Košická rodáčka sa vrátila do profitenisu razantne – 25-ročná
Švajčiarka vyradila v prvom kole nasadenú Rusku Zvonarevovú a potiahla až
do štvrťfinále, v ktorom bola jedinou
nenasadenou hráčkou, navyše s najnižším rankingom v histórii - 349. I vďaka
nej zaznamenali na Australian Open raritu - po prvý raz štartovalo na jednom
turnaji 8 svetových jednotiek (ďalšie
- S. a V. Williamsové, Clijstersová, Mauresmová, Šarapovová, Hardennová,
Davenportová). Hingisová si trúfla
aj proti Clijstersovej, vo štvrťfinále ju
dotlačila do troch setov. „Končím sklamaná, ale pyšná,“ povedala po vyradení
vo dvojhre. V Melbourne však zďaleka
nekončila - s Indom Bhúpathím vyhrala
mix! Vôbec prvý v kariére, ale desiaty
deblový titul na grandslame.
Hewittova skorá rozlúčka. Vlani bol
Austrálčan Lleyton Hewitt vo finále, v
tomto roku skončil už v druhom kole
na rakete Chelu. Pred rokom sa medzi
oboma súpermi iskrilo – Argantínčan
inkasoval pokutu za pľutie na Hewitta,
ale tentoraz sa ich súboj obišiel bez
incidentov, domáceho tenistu navyše
zmorili bolesti chodidla. Vyradenie
v druhom kole je najhorším Hewittovým
Štvorhra
Štvrťfinále: B. Bryan, M. Bryan (1-USA)
– Hernych, Karlovič (ČR/Chorv.) 63, 36, 61,
Hanley, Ullyett (4-Austr./Zim.) – Aspelin,
Perry (8-Švéd./Austr.) 63, 46, 63, Fyrstenberg, Matkowski (Poľ.) – Fisher, Gimelstob
(Austr./USA) 62, 36, 63, Damm, Paes (7ČR/Ind.) – Björkman, Mirnyj 36, 63, 64,
semifinále: B. Bryan, M. Bryan – Hanley,
Ullyett 63, 64, Damm, Paes – Fyrstenberg,
Matkowski 62, 64, finále: B. Bryan, M.
Bryan – Damm, Paes 46, 63, 64.

grandslamovým výsledkom od prehry
v prvom s Karlovičom vo Wimbledone
2003.
Santoro je stále skvelý hráč. Tahitský rodák na svojom 54. grandslamovom turnaji uhral prvé štvrťfinále.
Čarovanie 33-ročného francúzskeho
kúzelníka si vychutnali diváci najmä na
päťsetovom zápase s turnajovou osmičkou Gaudiom a potom i v trojsetovom
osemfinále so Španielom D. Ferrerom.
Od radosti sa rozplakal. „To bola asi
moja posledná šanca na grandslamové
štvrťfinále,“ priznal muž, ktorý veľké
úspechy žne predovšetkým vo štvorhre. V Melbourne v tomto roku bola
osmička jeho maximom – zastavil ho
Nalbandian.
Baghdatis zdolal troch z TOP 10.
V Melbourne Parku sa rozmohla Baghdatis mánia podobná Henmánii vo
Wimbledone. Rozdiel bol iba v tom, že
oxfordský rodák vo svojej mekke nikdy
nevyužil podporu publika na postup do
finále, kým Cyperčan Marcos Baghdatis
to dokázal. Bývalú svetovú juniorskú jednotku hnali jeho melbournskí
príbuzní (bratrancov a sesterníc z otcovej libanonskej strany má až 21)
i austrálski fanúšikovia, lebo si získal
Ženy
Dvojhra
Osemfinále: Davenportová (1-USA) – Kuznecovová (14-Rus.) 62, 64, HardennováHeninová (8-Bel.) - Ruanová Pascualová
(Šp.) 60, 63, Šarapovová (4-Rus.) – HANTUCHOVÁ (17) 64, 64, Petrovová (6-Rus.)
– Vesninová (Rus.) 63, 61, Schnyderová
(7-Švajč.) – Myskinová (12-Rus.) 62, 61,
Mauresmová (3-Fr.) – Vaidišová (16-ČR)
61, 61, Hingisová (Švajč.) – Stosurová
(Austr.) 61, 76(8), Clijstersová (Bel.)
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Australian Open - a rozplakal sa
ich srdcia. Víťaz juniorskej dvojhry
2003 našiel premožiteľa až vo finále
vo Federerovi. V Melbourne má 20ročný limassolský rodák bilanciu 18:2.
Zhodou okolností obe prehry utŕžil od
Federera – tohtoročnú ako nenasadený
hráč z druhej päťdesiatky a vlani ako
kvalifikant v osemfinále. Na ceste do
finále zdolal trio z TOP 10: Roddicka,
Ljubičiča a Nalbandiana.
Horúčavy. Typickým sprievodným
javom prvého grandslamového turnaja
sú nezvyčajné teploty. Sťažujú život
hráčov i organizátorov. Aj v tomto
roku sa muselo v Melbourne siahnuť
k pravidlu o extrémnej teplote, ktorú
kedysi určili na 40 stupňov Celzia
a neskôr znížili na súčasných 35. Horúčavy zachvátili mesto cez prvý víkend,
ovplyvnilo to návštevnosť, muselo sa
hrať pod zatiahnutou strechou, na vonkajších dvorcoch sa pre 40-stupňové
teploty hralo iba večer. Vysoké teploty
mali i svoje obete - pre úpal vzdala
Holanďanka Krajicková Mauresmovej
v treťom kole.
Prvá grandslamová trofej do Číny.
Jie Ženg a Zi Jan sú prvé čínske grandslamové šampiónky v histórii. Čína už
pred dvoma rokmi získala vďaka Li
a Sun vo štvorhre žien zlato na OH
v Aténach. Melbournským triumfom
jej reprezentantky potvrdili stúpajúcu

úroveň tenisu v najľudnatejšej krajine
sveta.
Víťazi. Roger Federer vyhral podľa
očakávania už po druhý raz. Trofej
preberal z rúk legendy Roda Lavera,
jediného hráča histórie, ktorý dva razy
získal Grand Slam. Švajčiar sa nezmohol
od dojatia na slovo. Plakal po zaslúženom triumfe, v slzách uvoľnil veľké
napätie a neistotu, lebo ako priznal,
od štvrťfinále sa trápil na dvorci. „Som
iba človek,“ ospravedlňoval slzy. Ženskej šampiónke Amélie Mauresmovej
nebolo dožičené poplakať si po finále.
Ba ani spontánne sa radovať z mečbalu.
Súperka Justine Hardennová-Heninová
Francúzke nečakane vzdala za stavu
6:1, 2:0. Belgičanka nedohrala pre
žalúdočné problémy, ktoré jej údajne
spôsobili lieky na boľavé rameno. Po
postupe do finále pritom tvrdila, že sa
už dávno necítila tak fit ako v Melbourne. „Toto je moje zdravie, moje telo a ja
musím rozhodnúť, čo mám robiť. Je mi
jedno, čo ľudia hovoria,“ reagovala Belgičanka na podozrievanie v súvislosti
Amélie MAURESMOVÁ so svojou prvou grandslamovou trofejou
nedohraným finále. Jej súperka MauSnímky: internet
resmová bola zdržanlivá: „Nebudem
rozhodnutie Justine komentovať. Ja
som bola pripravená hrať v akýchkoľvek
podmienkach a pre víťazstvo aj zomrieť
Mauresmovej trvalo 32 grandslamových turnajov, kým sa dočkala
na dvorci.“
(zw)
prvého víťazstva (viac to trvalo iba Novotnej – 45). Vyhrala 19 podujatí
WTA Tour (prvé roku 1999 v Bratislave), stala sa svetovou jednotkou (v
septembri 2004), majsterkou sveta 2005, členkou víťazného družstva
Francúzska v Pohári federácie, ale na grandslamovú trofej si siahla prvý
raz, hoci v Melbourne Parku už bola roku 1999 vo finále. Cestu k titulu jej
uľahčili predčasným koncom až tri súperky – v treťom kole pre úpal vzdala
Holanďanka Krajicková, v semifinále pre zranenie členka Clijstersová a vo
finále Hardennová.

Amélie sa dočkala

Čo dosiahol Roger
Federer získal svoj siedmy grandslamový titul a v historickom poradí
víťazov veľkej štvorky patrí dnes do dvadsiatky hráčov s najväčším počtom
singlových trofejí: 14 – Sampras (USA), 12 – Emerson, 11- Laver (obaja
Austr.), Borg (Švéd.), 10 – Tilden (USA), 8 – Agassi, Connors, Sears
(všetci USA), Cochet, Decugis (obaja Fr.), Lendl (Československo), Perry
(V. Brit.), Rosewall (Austr.), 7 – Lacoste (Fr.), Larned, J. McEnroe (obaja
USA), Newcombe (Austr.), W. Renshaw (V. Brit.), Wilander Švéd.), Federer
(Švajč.).
Víťazi mixu Maheš BHÚPATHÍ a Martina HINGISOVÁ
– Schiavoneová (15-Tal.) 76(5), 64, štvrťfinále: Hardennová – Davenportová 26,
62, 63, Šarapovová – Petrovová 76(6),
64, Mauresmová – Schnyderová 63, 60,
Clijstersová – Hingisová 63, 26, 64, semifinále: Hardennová – Šarapovová 46, 61,
64, Mauresmová – Clijstersová 57, 62, 32
ret., finále: Mauresmová – Hardennová
61, 20 ret.

Štvorhra

Štvrťfinále: Raymondová, Stosurová
(1-USA/Austr.) – Dulková, Kirilenková

(10-Arg./Rus.) 63, 62, Grönefeldová,
Shaughnessyová (5-Nem./USA) – Lichovcevová, Zvonarevová (3-Rus.) 63, 63,
Janová, Žengová (12-Čína) – RuanováPascualová, Suarezová (4-Šp./Arg.) 46, 75,
61, Asagoeová, Srebotniková (9-Jap./Slo.)
– Blacková, Stubbsová (2-Zim./Austr.) 63,
46, 60, semifinále: Raymondová, Stosurová – Grönefeldová, Shaughnessyová
62, 64, Janová, Žengová – Asagoeová,
Srebotniková 62, 76(2), finále: Janová,
Žengová – Raymondová, Stosurová 26,
76(7), 63.

Miešaná štvorhra

Štvorhra

Semifinále: Nestor, Lichovcevová (6-Kan./
Rus.) – Paes, Dechyová (Ind./Fr.) 36, 64,
76(4), Bhupathi, Hingisová (Ind./Švajč.)
– Hanley, Stosurová (5-Austr.) 63, 63,
finále: Bhupathi, Hingisová – Nestor,
Lichovcevová 63, 63.

Finále: Koniusz, Panfil (Poľ.) – Damico,
Schnugg (6-USA) 76(5), 63.

Juniori
Dvojha
Finále: Sidorenko (Fr.) – Lindahl (Austr.)
63, 76(4).

Juniorky
Dvojhra
Finále: Pavľučenková (8-Rus.) – Wozniacká
(1-Dán.) 16, 62, 63.

Štvorhra
Finále: Fichmanová, Pavľučenková (4Kan./Rus.) – Cornetová, Dentoniová (8Fr./Tal.) 62, 62.
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Vo hviezdnej spoločnosti je už ako doma
Tréner Peter Hrunčák, ktorý spolupracuje šampionáte sa prebojovala medzi juniorkami na
s našou najlepšou juniorkou Dominikou Cibul- čelo rebríčka,“ poznamenáva Hrunčák na adresu
kovou pol roka, predpokladá, že jeho zverenka 188 cm vysokej Rusky. „Dominika potvrdila, že
absolvovala v januári svoj posledný juniorský patrí k špičke, ale nechceme nič urýchľovať. Som
Australian Open.
zástancom kvalitnej prípravy, neprikláňam sa
„V tomto roku by mala Dominika hrať juniorky k chodeniu z turnaja na turnaj. Vďaka lanskej
všetkých grandslamov, štartovať na šampi- príslušnosti k svetovej päťke získala tri voľné
onátoch svojej kategórie, ale v pláne máme karty do ženských turnajov. Tie chceme využiť
predovšetkým už ženské turnaja. Vo výhľade ich hneď na začiatku sezóny, aby uhrala body a uroje pätnásť,“ hovorí tréner.
bila si pozíciu pre účasť na ďalších podujatiach
Z južnej pologule sa dvojica Cibulková – Hrun- s dotáciou 25 a 50-tisíc dolárov,“ vraví o stratégii na rok 2006
čák vrátila s dvoma
singlovými štvrťfitréner. U svojej zveCibulkovej najlepšie grandslamové výsledky
renky oceňuje nasanále z dvoch turAustralian Open
2006
štvrťfinále
denie a usilovnosť
najov v Melbourne.
Na Australian Open
v tréningu. V naUS Open
2005
štvrťfinále
nastupovala 16-ročsledujúcim období
Wimbledon
2005
štvrtťfinále
ná hráčka Slovana,
chcú pracovať na
Australian Open
2005
osemfinále
desiata vo svetovom
zlepšovaní techniky
rebríčku, s ambíciou
a taktiky. „Bol by
zlepšiť si vlaňajšie
som rád, keby som
maximum (osemfinále). To sa jej aj podarilo Dominiku koncom roka našiel v počítači už
a tréner bol spokojný. „V juniorskej špičke môže v tretej stovke.“
každý zdolať každého. Dievčatá hrajú rýchlo,
Účasť na grandslamovom turnaji najlepšiu
presne, v ich tenise dominuje silový prejav,“ slovenskú juniorku inšpiruje. Vždy sa teší na
tvrdí Hrunčák. Cibulková prehrala na prvom príležitosť vidieť v akcii najväčšie hviezdy. Vo
turnaji roka v osmičke s Rumunkou Cirsteovou, svojej kategórii sama patrí do elitnej skupiny
v Melbourne Parku s Ruskou Pavľučenkovou, hráčok, ktorým Hrunčák predpovedá, že sa o dva
neskoršou víťazkou Australian Open. „Má iba roky objavia vo svetovej ženskej stovke. Doviesť
štrnásť, ale vyzerá na osemnásť. Pred Austra- ju tam je trénerovým veľkým predsavzatím.
(zw)
lian Open vyhrala dva jednotkové turnaje a po

Dominika CIBULKOVÁ
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Naši štrnásťroční sa pod Pyrenejami nepresadili

V  Tarbes opäť svetová elita
V dňoch 30.1. až 6.2. 2006 sa vo francúzskom meste Tarbes konal
už 24.ročník prestížneho turnaja žiakov EJT-1. Našu výpravu,
v zložení Petra Jůrová (Slovan Slovenská sporiteľňa), Petra Mária
Kuľhová (Slávia Právnik), Róbert Gašparetz (Ratufa Levice) a Jakub
Hostačný (Baník Prievidza), privítal na letisku v blízkom Pau veľký
mráz a nezvyčajný pohľad na palmy pod snehom.
Do dejiska turnaja nás odviezol
jeden z vyše dvadsiatky dobrovoľných
organizátorov, zabezpečujúcich len
prepravu hráčov. O bezproblémový
priebeh tohto veľkolepého turnaja,
právom považovaného za neoficiálne
halové majstrovstvá sveta, sa staral
veľký tím usporiadateľov. Turnaj svojou atmosférou, najmä však diváckou
kulisou, pripomínal veľké profesionálne turnaje dospelých. Zápasy na
centrálnom dvorci sledovalo často
aj do tisíc divákov. To hlavné však,
čo robí tento turnaj výnimočným, je
hráčske obsadenie. Každoročne sa tu
stretávajú tí najlepší hráči z celého
sveta. V tomto ročníku štartovali na
turnaji hráči z 52 krajín sveta.
Do súťaží sa z našich ako prvé
zapojili dievčatá. Kuľhová využila
priaznivý žreb, keď si v prvom kole
suverénne poradila s maličkou a
nevýraznou Mexičankou Castillejosovou. . Petra hrala agresívne,
dosiahla veľa vlastných bodov, najmä
z returnov. Nátlakovou hrou od základnej čiary nedala súperke šancu
a zaslúžene vyhrala. V druhom kole
však už nestačila na mimoriadne
disponovanú nasadenú Ukrajinku
Vasilijevovú (7). Petra zaostávala za
súperkou najmä v pohybe. Ľavoruká
súperka hrala veľmi rýchlo a presne.
Petru v podstate vystrieľala z kurtu,
keď jej zahrala až osem es.
Jůrová v prvom kole doslova prežila paľbu chorvátskej „ostreľovačky“
Konjuhovej, ktorá hrala celý zápas
veľmi agresívne a riskantne. Hralo
sa iba na pár úderov. Petra bola pod
stálym tlakom, prevažne sa iba brá-

nila a vyčkávala na chyby súperky.
V trojsetovej dráme Petra nakoniec
lepšie zvládla koncovky prvého i tretieho setu a s veľkou dávkou šťastia
vyhrala.
To šťastie jej možno chýbalo v
zápase druhého kola proti domácej Menacerovej, nasadenej ako
č. 12. Pred zaplneným hľadiskom
centrálneho dvorca hrala Petra bez
nervozity a postarala sa o dramatický zápas. Búrlivá atmosféra ju skôr
vyburcovala k lepšiemu výkonu. Hral
sa rýchly a pekný tenis. Petra hrala
trpezlivo, presne a veľmi efektívne.
V prvom sete ťažila z častých chýb
súperky, v druhom otočila z 0:2 na
4:2, potom viedla ešte 5:4 a 6:5. Set
sa nakoniec rozhodoval v tajbrejku,
v ktorom bola Francúzska dôraznejšia. Odvážnou hrou a prevažne
víťaznými údermi získala druhý set.
Tretí set začala Petra opäť dobre.
Viedla už 3:0, následne nevyužila
výhodu na 4:1. Potom ešte viedla 4:3
, ale záver zápasu opäť vyšiel lepšie
súperke. Zápas rozhodla kvalitnou
rýchlou hrou a množstvom víťazných
bodov. Petre nemožno nič vyčítať.
Súperka hrala v koncovke zápasu
jednoducho lepšie. Publikum odmenilo obe hráčky veľkým potleskom.
Petra rozdala po zápase určite svoje
prvé autogramy množstvu malých
tenisových detských fanúšikov.
Chlapcom sa, žiaľ, tento turnaj
vôbec nevydaril. Róbert Gašparetz
bol z našich jediným nasadeným
hráčom. Do turnajovej pätnástky
som vkladal aj ja určite najväčšie
očakávania. Rovnako sa aj Robo,

ako suverénny majster Slovenska,
chcel čo najviac ukázať a presadiť
v silnej konkurencii. Smoliarsky sa
však zranil hneď v jednom z prvých
tréningov. Bolesti v už operovanom
kolene mu neumožnili podať plnohodnotný výkon. Proti španielskemu
kvalifikantovi Paresovi Codinovi by
sa inak určite presadil. V prvom sete
Róbert riskoval, hral na dva tri údery,
pričom viedol ešte 4:2. Potom sa však
súper rozohral a stratil rešpekt. Bez
dostatočného pohybu nemohol Robo
proti tomuto behavému a snaživému
hráčovi jednoducho uspieť.
Jakub Hostačný nastúpil v prvom
kole proti rebríčkovo slabšiemu Chorvátovi Lupierimu. Prvý set bol veľmi
vyrovnaný. Zdalo sa že by mohol byť
súper aj zdolateľný. Jakub mal aj
výhodu na 5:4, ktorú však nevyužil.
V závere setu ale porobil zbytočné
chyby a prehral. V druhom sete ešte
bojoval a skúšal meniť tempo hry.
Nabiehal k sieti, ale aj spomaľoval
TARBES, FRANCÚZSKO
30. 1. 2006
Výsledky našich
CHLAPCI
Dvojhra
Hostačný – Lupieri (Chorv.) 46,
16.
Gašparetz (15) – Pares Codina
(Šp.) 57, 06.
F: Boluda (3-Šp.) – Lavie (N.Zél.)
76(6), 63.
Útecha
Hostačný – Bordachar (Čile) 45(3),
41, 04.
Štvorhra
Gašparetz, Hostačný (3) – Froment, Le Boulch (Fr.) 56 ret.
F: Biriukov, Kacharian (1-Rus.)
– Gaio, Miccini (2-Tal.) 63, 75.

hru rezaným bekhendom. No celé
snaženie mu vždy skazili zbytočné
nevynútené chyby i množstvo dvojchýb. Druhý set bol nakoniec jasnou
záležitosťou súper. Potvrdilo sa,
že Jakubovi rýchle tvrdé povrchy
nesedia. Jeho hre chýbala nielen
víťazná stratégia, ale aj dostatočné
sebavedomie.
Vo štvorhre nastúpili chlapci proti
priemernej domácej dvojici Froment,
Leboulch. Skúsili, či to pôjde aj s Róbertovým zranením, ale za stavu 5:6
to radšej vzdali, a tým sa skončilo
ich turnajové trápenie. Dievčatá vo
štvorhre zabojovali. V peknom zápase prvého kola vyhrali nad poľsko
- talianskym párom Linettová, Pillotová, no v druhom kole na kanadskú
dvojicu Dabrowská, Paliivetsová už
nestačili. Najlepšia z tejto štvorice
bola Dabrowská, ktorá sa nakoniec
stala aj celkovou víťazkou turnaja
vo dvojhre.
Andrej ŠVACHO, vedúci výpravy
DIEVČATÁ
Dvojhra
Jůrová – Konjuhová (Chorv.) 64,
26, 62, - Menacerová (12-Fr.) 64,
67(4), 46.
Kuľhová – Castillejosová (Mex.)
64, 61, - Vasilievová (7-Ukr.) 16,
16.
F: Dabrowská (Kan.) – Marenková
(9-Rus.) 63, 64.
Štvorhra
Jůrová, Kuľhová – Linetteová,
Pillotová (Poľ./Tal.) 63, 76(8),
- Dabrowská, Paliivetsová (Kan.)
36, 36.
F: Babetová, Menacerová (Fr.)
– Orliková, Pintusavová (7-B-rus.)
62, 63.
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Doping do športu nepatrí
Šport a predovšetkým vrcholový, nevynímajúc tenis, prináša so sebou
- okrem nepretržitého posúvania hranice ľudskej výkonnosti a priam
zázračných schopností človeka - aj zavádzanie nie vždy korektných
a, žiaľ, aj zakázaných postupov, metód či farmakologických látok.
Ich zneužívanie, a niekedy aj nekontrolované používanie, spôsobuje
najskôr zdanlivú výhodu, ktorá však môže vzápätí spôsobiť čiastočné
alebo úplné ohrozenie zdravia športovca.

Doping
Doping protirečí etike športu a
princípom ochrany zdravia športovca.
Doping znamená porušenie akéhokoľvek antidopingového pravidla.
Podľa Svetového antidopingového
kódexu je to predovšetkým používanie látok patriacich do zoznamu
zakázaných farmakologických skupín
(stimulanciá, narkotické analgetiká,
anaboliká, diuretiká, peptidické
a glykoproteínové hormóny a ich
analógy), prípadne nedovolené používanie rozličných dopingových metód (krvný doping, farmakologická,
chemická a fyzikálna manipulácia).
Za preukazné sa považuje prítomnosť
zakázanej látky alebo jej metabolitov,
alebo markerov v telesnej vzorke
športovca. Povinnosťou a prísnou
zodpovednosťou každého športovca je zabezpečiť, aby sa žiadna
zakázaná látka nedostala do jeho
tela. Športovci sú zodpovední za prítomnosť ktorejkoľvek zakázanej látky
alebo jej metabolitov, alebo markerov vo svojich telesných vzorkách.
Preto netreba dokazovať úmyselné,
chybné, nedbanlivé alebo vedomé
použitie zo strany športovca, aby
bolo možné konštatovať porušenie
tohto antidopingového pravidla.

Prísna zodpovednosť
športovca
Podľa princípu prísnej zodpovednosti dochádza k porušeniu antidopingového pravidla vždy vtedy, keď
sa nájde zakázaná látka vo vzorke
športovca. K porušeniu dochádza bez
ohľadu na to, či užil zakázanú látku
úmyselne alebo neúmyselne, alebo
to zavinil svojou nedbanlivosťou inej
osoby, alebo iným spôsobom. Ak bola
vzorka z testu počas súťaže pozitívna, potom sa výsledky takej súťaže
automaticky anulujú Športovec má
však možnosť vyhnúť sa sankciám
alebo ich zmierniť, ak preukáže
dostatočným spôsobom, že tomu napomohli zvlášť závažné skutočnosti,
ktoré nespôsobil on sám, že sa takto
vedome nedopustil chyby alebo závažnej chyby. Pravidlo prísnej zodpovednosti na zistenie zakázanej látky
vo vzorke športovca, s možnosťou
zmeny sankcie na základe preukázaných skutočností, poskytuje rozumnú
rovnováhu medzi účinným uplatňovaním antidopingu v prospech všetkých
“čistých” športovcov a spravodlivosti
pri mimoriadnych okolnostiach, keď

sa zakázaná látka dostane do tela
športovca nie jeho zavinením alebo
nedbanlivosťou.
Základ pravidla prísnej zodpovednosti môže byť v určitom zmysle
v jednotlivých prípadoch zdanlivo nespravodlivý. Napríklad, prípad X, keď
športovec užil liek nevedome alebo
v dôsledku nesprávneho označenia,
za ktoré nenesie zodpovednosť najmä v prípadoch náhleho ochorenia
v cudzej krajine. Takisto je v určitom
zmysle pre športovca nespravodlivé,
keď dostane kontaminované jedlo
v predvečer dôležitej súťaže. Pravidlá
súťaže sa však v žiadnom prípade
pre túto nespravodlivosť nezmenia.
Rovnako sa neodloží súťaž, aby sa
počkalo na uzdravenie športovca,
ani sa nezruší zákaz užívania zakázaných látok pri zistení ich náhodného
vstrebania.

Porušenie ostatných
antidopingových pravidiel
Dopingom sa rozumie aj porušenie
ďalších antidopingových pravidiel, a
to predovšetkým:
➤ použitie alebo pokus o použitie
zakázanej látky, alebo zakázanej
metódy. Ak športovec použije zakázanú látku mimo súťaž, a táto nie je
zakázaná pre použitie mimo súťaž,
potom nedochádza k porušeniu antidopingového pravidla
➤ odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky po vyzvaní
oprávnenou osobou bez adekvátneho dôvodu, ktoré sa často označuje
ako vyhýbanie sa odberu vzorky
➤ porušenie požiadaviek týkajúcich sa dostupnosti športovca na
mimosúťažné testovanie, vrátane
neúspešného získania informácie
o mieste pobytu športovca. Porušenie tohto pravidla sa môže zakladať
nielen na úmyselnom, ale aj na neúmyselnom konaní športovca
➤ falšovanie alebo pokus o falšovanie niektorej časti dopingovej
kontroly
➤ vlastníctvo zakázanej látky
a metód, pokiaľ sa nepreukáže, že
ich vlastníctvo je v súlade s možnou,
ale už udelenou výnimkou na terapeutické použitie
➤ vlastníctvo látky, ktorá je zakázaná v mimosúťažnom testovaní
alebo použitie zakázanej metódy zo
strany pomocného personálu športovca, v súvislosti so športovcom,
súťažou alebo tréningom, pokiaľ

pomocný personál športovca nepreukáže, že vlastníctvo je v súlade s
výnimkou na terapeutické použitie,
resp. ani nepredloží iné prijateľné
zdôvodnenie
➤ nezákonné obchodovanie s
niektorou zakázanou látkou alebo
zakázanou metódou
➤ podanie alebo pokus o podanie
zakázanej látky, alebo zakázanej meDr. Miroslav MOTYČÍK,
tódy niektorému športovcovi, alebo
generálny sekretár
asistencia, povzbudzovanie, pomoc,
Antidopingového výboru SR
navádzanie, zatajovanie, alebo iný
druh spoluviny týkajúci sa porušenia
antidopingového pravidla, alebo aký- látok nie je vyjadrením a výpočtom
všetkých zakázaných látok, ale je prekoľvek pokus o jeho porušenie
dovšetkým vymenovaním farmakoloDopingová kontrola
gických skupín, v ktorých sú zakázané
Použitie zakázaných látok alebo dopingové látky obsiahnuté. Ide o
metód sa zisťuje dopingovou kon- také skupiny látok, ktoré sú príbuztrolou. Uskutočnenie dopingovej né svojou chemickou stavbou alebo
kontroly podlieha presným pravid- svojím farmakologickým účinkom.
lám, ktoré sú vyjadrené vo Sveto- Spadajú sem aj látky, ktoré doposiaľ
vom antidopingovom kódexe. Tieto neboli vyvinuté a tiež príbuzné. Takpravidlá sa vzťahujú na športovcov, mer jedinou jestvujúcou výnimkou
ktorí sa pripravujú na súťaž alebo sa môže byť aplikácia látok zo skupiny
zúčastnia na súťaži, ale v istom zmys- beta-2 agonisti, to však predpokladá
le aj na ich trénerov, funkcionárov jej regulárne včasné udelenie výhradšportových zväzov, oddielov, klubov, ne z liečebných dôvodov.
jednôt a pod., ako i ošetrujúcich
Úlohou všetkých liekov, teda vlastlekárov športovcov a ďalší obslužný ne „chemických látok” je v interakcií
personál. Športovca možno podrobiť s organizmom dosiahnuť biologickú
dopingovej kontrole aj mimo súťaž, rovnováhu, prinavrátenie zdravia a
v odôvodnených prípadoch tiež v zdravotnej dispozície. Používanie doobdobí diskvalifikácie pre doping. pingových látok však nelieči zdravotDopingová kontrola sa uskuto- né disproporcie a môže veľmi zásadčňuje so súhlasom športovca, ak ným spôsobom zmeniť biochemické
je neplnoletý, musí ho sprevádzať procesy v ľudskom organizme. Lieky
zákonny zástupca. Počas kontroly sú vyrobené nato, aby usmerňovali
treba uviesť a dokladovať, ak ide disbalancie v biochemickom systéo používanie liečiv podliehajúcich me, ktoré boli spôsobené vyvolanou
už udelenej lekárskej výnimke, chorobou. Nie sú primárne určené k
predovšetkým látok zo skupiny tomu, aby ovplyvňovali biochemické
beta-2 agonisti. Veľmi dôležité systémy u zdravých ľudí.
je, aby každá nesprávnosť, zistená
Registrovaní športovci sú povinní
športovcom alebo ich sprevádzajú- pri užívaní liekov dodržovať určité
cim osobám,bola zaznamenaná do obmedzenia. Rešpektovanie týchto
protokolu pred jeho podpisom.
obmedzení lekárom i ostatnými
funkcionármi je v záujme športovca,
Postih za doping
ktorý dobrovoľne pristúpil na doSúčasťou dopingovej kontroly
držovanie pravidiel daného športu.
pri preukázanom použití dopingu
Týmto sa športovec čiastočne zrieka
je systém sankcií, ktorý je uplat
aj uplatňovania platnosti lekárskeho
ňovaný výhradne podľa pravidiel
tajomstva, pretože musí práve časMedzinárodnej tenisovej federácie,
to hlásiť používanie predpísaných
rovnako ako aj následné športovoliekov vpisovaním do protokolu
technické opatrenia, vyplývajúce z
počas dopingovej kontroly. Rovnako
uloženého postihu za doping.
športovec dobrovoľne pristupuje
Povinnosť športovca
k obmedzovaniu použitia liekov zo
informovať sa
zakázaných skupín látok.
o zakázaných látkach
V poslednom období sa na trhu
Športovec je povinný informovať objavilo veľké množstvo výživových
sa o zakázaných látkach, metódach doplnkov, ktoré sú získavané z pría o účinkoch používaných liekov v rodných látok, predovšetkým vo
zmysle dopingu u ošetrujúceho alebo forme výťažkov z rastlín. Je veľmi
ordinujúceho lekára. Tiež ošetrujúci dôležité, aby športovci veľmi dobre
alebo ordinujúci lekár športovca je poznali zloženie takýchto prípravkov
povinný oboznámiť sa so zakázanými a požívali len tie, o ktorých zložení
látkami a metódami, ktoré sa klasifi- majú dostatočné informácie a istotu,
kujú ako doping. Zoznam zakázaných že nepatria medzi tie zakázané.
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Karol Beck musí pykať

Slovenský tenista mal pozitívny dopingový test a dostal dvojročný dištanc
Pozitívny dopingový test Karola Becka, o ktorom sa špekulovalo
v médiách a hovorilo v tenisových kuloároch už od novembra, potvrdil
13. februára nezávislý antidopingový tribunál Medzinárodnej
tenisovej federácie spolu s dvojročným trestom hráčovi.
Tenista mal 24. septembra 2005
počas semifinále Davisovho pohára
Slovensko – Argentína pozitívny nález na clenbuterol, ktorý figuruje na
zozname zakázaných látok Svetovej
antidopingovej agentúry WADA. Výsledok semifinále 4:1 zostáva podľa
daviscupových pravidiel v platnosti,
ale Beckove víťazstvá – nad Coriom
a vo štvorhre s Mertiňákom nad párom Nalbandian, Puerta - sa anulujú.
Náš reprezentant príde o body v rebríčku ATP a prémie vo výške 42 935
dolárov, ktoré získal od semifinále
DC. Beckov dvojročný dištanc začal
plynúť 1. novembra 2005 a vyprší 31.
októbra 2007.

stva dostal rovnako, ako ostatní
hráči, striebornú medailu za druhé
miesto Slovenska. V návrhu vlády
SR na štátne vyznamenanie daviscupovému tímu však už Beckovo meno
nefigurovalo.
Hráč sa naposledy objavil na
súťažnom dvorci 25. októbra 2005
v Petrohrade. Stretnutie 1. kola proti
Rusovi Južnému vzdal s odôvodne-

ním, že má zranené koleno. Správu
o pozitívnom teste sa dozvedel práve
v Petrohrade. Bol šokovaný. Následne
odvolal svoju účasť na turnaji Tatra
banka Open pre problémy s kolenom
a médiám tvrdil, že o svojej pozitívnej
vzorke nič nevie. Na priamu otázku
pred finále DC, či má problém s dopingom, rezolútne odpovedal – nie.
Začiatkom februára sa ale v rozhovore
pre Rádio Expres ospravedlnil verejnosti, že nehovoril o svojom prípade
vždy pravdu, lebo pred finále DC chcel
chrániť tím.

Správa ho šokovala
v Petrohrade
Ako je známe, pomaly 24-ročný
Zvolenčan v daviscupovom finále
proti Chorvátsku nehral. Niekoľko
hodín pred úvodným zápasom proti
Ljubičičovi svoju účasť odvolal so
zdôvodnením, že má problémy s Karol BECK mladší i starší sa na stretnutí s médiami neubránili
Snímka: Dušan BARBUŠ
		
kolenom. Ako člen finálového druž- slzám...

Nehrá zadarmo

Karol Beck v Davisovom pohári nehrá zadarmo. Zväz do
neho investoval v čase, keď bol
členom NTC, 4,6 milióna korún.
Podľa zmluvy by mal tieto peniaze vrátiť. Z odmien už vrátil 4,2
milióna. Tie zväz investuje do
ďalších mladých hráčov v NTC.

Pred tribunálom
sa neobhájil
V obhajobe pred nezávislým tribunálom ITF 17. januára Beck uviedol
dve možnosti, ako sa látka mohla
dostať do jeho tela. Prvá: z 15. na
16. septembra sa bol v meste zabaviť
s kamarátmi z tenisového prostredia
a tam mu niekto niečo namiešal.
Druhá: omylom zobral mamin liek,
ktorý užíva. „Prikláňam sa k prvej
alternatíve,“ povedal hráč na tlačovej konferencii. Jeho otec Karol
Beck starší oznámil, že 16. decembra
podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci podania
zakázanej látky clenbuterol. Túto
informáciu poskytli aj tribunálu ITF,
ktorý vyniesol dvojročný trest. Proti
nemu sa hráč rozhodol odvolať.

Vyhlásenie potrestaného hráča

Zväz verí, že hráč vedome nedopoval

Deň po oficiálnom oznámení o výške trestu pre pozitívny dopingový
nález predstúpil Karol Beck pred novinárov:
„Toto nie je dopingová aféra, pretože som v živote nedopoval. Nemal som
žiadne dôvody a motív užiť zakázanú látku, nikdy som vedome nedopoval.
V Davisovom pohári hrám zadarmo. Moje peniaze získané v DC idú STZ na
rozvoj mládeže. Veľakrát som bol na dopingových testoch a ani raz som
nebol pozitívny. Tri týždne pred semifinále DC som bol na US Open testovaný
negatívne. Z nuly som sa dostal na 36. miesto na svete bez podporných látok.
V Davis Cupe nehrám o žiadne body, ktoré by sa mi rátali do rebríčka ATP.
Nemalo by žiadny význam robiť niečo také hlúpe v takom dôležitom stretnutí,
akým bolo semifinále Davisovho pohára proti Argentíne.“

K prípadu Karola Becka zaujal pred médiami stanovisko aj prezident
Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko:
„Slovenský tenisový zväz sa 13. februára 2006 oboznámil s rozhodnutím
nezávislého antidopingového tribunálu ITF v prípade užitia nedovolenej
látky Karolom Beckom. STZ vyjadruje plnú podporu ITF i jej antidopingovému programu a vždy plne rešpektoval jej rozhodnutia. STZ je proti užívaniu
nedovolených prostriedkov v športe a, v súlade so svojimi predpismi, potvrdí
rozhodnutie a trest udelený ITF aj na všetky domáce súťaže. Vzniknutá
situácia nás mrzí tým skôr, že sme boli - a aj sme - presvedčení, že Karol
Beck neužil nedovolenú látku vedome. Aj preto urobí STZ všetko aby sa, po
vypršaní trestu, čím skôr vrátil na svetové dvorce.“

Clenbuterol - a čo s ním súvisí
Clenbuterol patrí medzi zakázané anaboliká, vyjadrované ako iné anabolické
látky. Táto skupina je prezentovaná skupinou látok označených beta -2 agonisti.
Sú to antiastmatiká, dostupné len na
lekársky predpis. Tieto liečivé prípravky
sú určené na liečbu rôznych alergií a
astmatických ťažkostí. Tieto látky sú v
športe zneužívané z dvoch dôvodov:
1. Predovšetkým pre ich výrazný stimulačný efekt.
2. Pre anabolický účinok pri podaní
vyšších dávok. Pravdepodobne z tohto
dôvodu je najčastejšie nachádzaný pri

dopingových kontrolách práve clenbuterol.
Nájsť ho možno i v niektorých veterinárnych liečivých prípravkoch a často
sa zneužíva aj na nárast svalovej hmoty
u dobytka.
Pre svoj anabolický účinok sú tieto
látky zakázané i v mimosúťažnom
období. V bežnej lekárskej praxi sa
však aplikujú ako vysoko účinné liečivé
prípravky po diagnostikovaní rôznych
foriem alergií. Rovnako, vzhľadom na
skutočnosť, že i športovci sú v súčasnosti vystavení výraznej ekologickej

záťaži, čím narastá množstvo alergikov,
existuje výnimka z dôvodu ich lekárskej
aplikácie (na základe predchádzajúcej
žiadosti športovca). Spočíva v povolení
štyroch látok z tejto skupiny (formoterol,
salbutamol, salmeterol a terbutalin)
na aplikáciu formou inhalácie, avšak s
podmienkou, že túto liečbu športovec
oznámi vopred a dohodnutým spôsobom
príslušnej antidopingovej autorite. Na
uznanie tejto výnimky nestačí teda len
zahlásiť tieto lieky až pri dopingovej
kontrole. Neodôvodnená aplikácia zakázaných látok tejto skupiny, predovšetkým

clenbuterolu, a tiež pre jeho anabolický
efekt, môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré sa prejavujú nepokojom,
triaškou, pocitom napätia a strachu,
bolesťami hlavy.
Užívanie clenbuterolu môže viesť
ku vzniku arytmie a hypertrofie srdca. Treba zdôrazniť, že práve z týchto
dôvodov, ako aj s dôrazom na ochranu
zdravia športovca, jestvuje absolútny
zákaz jeho aplikácie a nulová tolerancia
v prípade jeho nálezu pri dopingovej
kontrole.
Dr. Miroslav MOTYČÍK
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Škoda voľných miest v pavúkoch
Sezóna halových majstrovstiev Západoslovenského regiónu sa
začala už v decembri (17.-19. 12.) roku 2005. V tomto termíne sa
odohrali kategórie mladšieho žiactva a dorastu, a na konci roka
2005 absolvovali svoje majstrovstvá aj starší žiaci.
Mladší žiaci mali svoj turnaj na
antukových dvorcoch klubu TK Ratufa
Levice. Finále obstarali prví dvaja
nasadení hráči, pričom úspešnejšia
bola turnajová dvojka, Ivan Chlpík
(TC SPU – AX Výstavníctvo Nitra),
ktorý porazil Frederika Müllera (TK
Kúpele Piešťany). Ako nenasadený
hráč sa dostal do semifinále Ján
Chvála (TK Slávia SPU Nitra) a veľmi
slušnými výkonmi potešil Oliver Nagy
(TK ŠTK Šamorín), ročník 1996, ktorý
sa prebojoval medzi posledných osem
hráčov turnaja.

Mladí sa doťahujú

hom usporiadal halové majstrovstvá
dorastencov. Vo finále sa stretli jednotka turnaja Matúš Béreš (TC Slávia
Trnava) a turnajová trojka Ľuboš
Sobotka (TC SPU-AX Výstavníctvo
Nitra). V kvalitnom zápase zvíťazil
Béreš. Je smutné, a zároveň stojí
na zamyslenie, že v prvom kole sa
neodohralo osem zápasov! Plne neobsadený pavúk na týchto majstrovstvách svedčí o značnom nezáujme
hráčov, čo je nielen na ich škodu, ale
i na škodu turnaja.
Dorastenky hrali na dvorcoch
TK HSC Piešťany. Rovnako neúplný
pavúk, ale s väčšou účasťou oproti
minulému roku, čo je samozrejme
pozitívne, priniesol víťazstvo Adriane
Šínskej (TK Kúpele Piešťany), ktorá
vo finále porazila nenasadenú Beatu
Aghovú (TK Ellite Team Nové Zámky).
V dorasteneckej kategórii máme rezervy. Hráči by si mali uvedomiť, že
každý turnaj odohraný v hale (hlavne, keď ide o majstrovstvá) má svoj
význam, svoju hodnotu a svoje miesto
v jeho športovej príprave.

MLADŠIE ŽIACTVO
Chlapci
TK Ratufa Levice
17. 12. 2005
Dvojhra – SF: Müller – Marek Vido 62, 64,
Chlpík – Chvála 61, 61, F: Chlpík – Müller
61, 62.
Dievčatá
TK Kúpele Piešťany
17. 12. 2005
Dvojhra – SF: Karaffová – Hercegová 46,
62, 61, Bachárová – Thomasová 76(4), 63,
F: Karaffová – Bachárová 62, 61.
STARŠIE ŽIACTVO

Viac hráčov z kategórie staršieho
žiactva má šancu prebojovať sa na európsku (možno neskôr aj na svetovú)
úroveň, ale ešte musia na sebe veľmi
popracovať, aby svoju výkonnosť
dokázali pravidelne potvrdzovať.
TK Klimatech Nové Mesto nad Vá-

Csarnakovics
nestratil ani set
TJ STU Trnava usporiadala halové
majstrovstvá mužov (28.-30. 1.
2006). Bez straty setu ich vyhral Erik
Csarnakovics (TC SPU-AX Výstavníctvo
Nitra), ktorý zdolal vo finále Martina
Košuta (TK Kúpele Piešťany).

Dievčatá
Dvojhra – SF: Šinská – Csongrádyová 60,
61, Aghová – Maráčková 36, 63, 62, F:
Šinská – Aghová 64, 62.
DOSPELÍ
Muži
TO TJ STU Trnava
28. 1. 2006
Dvojhra – SF: Csarnakovics – Boleman
75, 76(1), Košut – Wachter 26, 64, 62, F:
Csarnakovics – Košut 64, 62.

Chlapci

Ženy

TC SPU AX-V Nitra
28. 12. 2005
Dvojhra – SF: Gašparetz – Vittek 61, 60,
Brtko – Horanský 75, 62, F: Brtko – Gašparetz 16, 76(3), 75.

TK Starbec centrum Nové Zámky
28. 1. 2006
Dvojhra – SF: Luknárová – Dobrovolná
46, 64, 64, Oravcová – Aghová 64, 64, F:
Luknárová – Oravcová 75, 10 skr.

Dievčatá
Mladšie žiačky zohrali svoje majstrovstvá na dvorcoch TK Kúpele
TK Ratufa Levice
28. 12. 2005
Piešťany. Pozíciu nasadenej jednotky
Dvojhra – SF: Candráková – Hörömpöliová
obhájila Natália Karaffová (TC SPU-AX
61, 63, Urbanová – Molnáriová 62, 76(0),
Výstavníctvo Nitra) víťazstvom nad
F: Candráková – Urbanová 60, 60.
Tatianou Bachárovou (TC Slávia TrnaDORAST
va). Príjemným prekvapením turnaja
bola Linda Hercegová (TC Slávia TrnaChlapci
va), ročník 1996. Prebojovala sa až do
TK Klimatech Nové Mesto nad Váhom
semifinále, v ktorom dokázala zobrať
17. 12. 2005
set nasadenej jednotke. Kategória
Dvojhra – SF: Béreš – Gašparetz 63, 63,
mladšieho žiactva je v našom regióne
na veľmi slušnej úrovni a má v jednotlivcoch veľkú perspektívu. Rastú nám
mladí i mladší hráči a hráčky, ktorí
sa snažia výkonnostne doťahovať už
na prezentovaných finalistov tejto
kategórie.
Kategória starších žiakov sa hrala
na dvorcoch TC SPU –AX Výstavníctvo
Nitra v dňoch 28.- 30. 12. 2005. Vo
finále sa vo veľmi kvalitnom zápase
stretli Michal Brtko (TK Kúpele Piešťany) a Róbert Gašparetz (TK Ratufa
Levice). Úspešnejší bol Brtko. Staršie
žiačky hrali v rovnakom termíne
na dvorcoch TK Ratufa Levice. Celá
osmička nasadených sa stretla vo
štvrťfinále turnaja. Jednotka turnaja, Andrea Candráková, potvrdila
svoju suverenitu v tejto kategórii,
keď v klubovom finále (TC SPU – AX
Výstavníctvo Nitra) hladko porazila
Janu Urbanovú. Andrea vyčnieva nad
ostatnými hráčkami, no zároveň jej
výkonnosť môže motivovať ostatné
dievčatá k ďalšiemu, usilovnejšiemu
tréningu.
Michal BRTKO z TK Kúpele Piešťany vyhral v kategórii starších žiakov

Musia na sebe pracovať

Sobotka – Brázdil 46, 63, 62, F: Béreš
– Sobotka 67(2), 63, 62.

Ženy hrali na dvorcoch TK SB
Centrum Nové Zámky v rovnakom
termíne ako muži. Vo finále sa stretli dve hráčky TK Kúpele Piešťany.
Úspešnejšia bola Zuzana Luknárová,
ktorej za stavu 7:5, 1:0 vzdala Natália
Oravcová. Je veľmi potešiteľné, že
mužské i ženské halové majstrovstvá

SENIORI
Muži
TK Ratufa Levice
40+
SF: Mókuš – Tuvšinžargal 62, 64, Jarábek
– Šudy 64, 64, F: Jarábek – Mókuš 16 skr.
50+
Cisár – Chobot 16, 36, Cisár – Horváth 16
, 16, Chobot – Horváth 16, 16.
Konečné poradie: 1. Horváth, 2. Chobot,
3. Cisár.

Snímka: Dušan BARBUŠ

sa hrajú v našom regióne pravidelne
a s pomerne solídnou účasťou.
Verme, že halové majstrovstvá Západoslovenského regiónu si z každej
stránky udržia aj v nasledujúcom roku
minimálne takú úroveň, ako v tejto
sezóne.
Mgr. Ján STUDENIČ, TMK ZsTZ
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Favoriti zväčša bez problémov
Menej sa darilo 1. a 2. nasadenej
Mladšie žiactvo
hráčke u dorasteniek. Eva Bírová z STK
Halové majstrovstvá stredosloMartin-Priekopa nepostúpila do štvťvenského regiónu mladšieho žiactva
finále cez neskoršiu finalistku Karinu
sa konali v dňoch 17.-19.12.2005.
Morgošovú z MLTK Martin. O niečo
Zúčastnilo sa na nich spolu 45 hráčov,
viac sa darilo Kataríne Patschovej
z toho 24 chlapcov. Hralo sa na dvoch
(1 - Baník Prievidza). Postupom do
antukových dvorcoch v nafukovacej
hale TK Sparta Považská Bystrica.
semifinále, kde podľahla neskoršej
Zápasy hrali podľa časového harvíťazke Kristíne Kucianovej z TJ Dixon
monogramu, avšak s narastajúcim
Banská Bystrica, si určite nenaplnila
sklzom lebo hlavne chlapci hrali veľmi
svoje športové ambície.. K. Kuciavyrovnané zápasy (šesť trojsetových).
nová predviedla na turnaji najlepší
Veľmi dobrú úroveň malo f inále
tenis a zaslúžene dominovala. Svoju
chlapcov, v ktorom sa stretli dvaja
súperku predčila hlavne výborným
najvyššie nasadení.. V trojsetovom
pohybom, presnosťou úderov a vôľou
zápase vyhral Tomáš Valach (2) nad Fipo víťazstve. Príjemným prekvapením
lipom Cerulíkom (1), obaja z TK Baník
bola hra mladučkej Kataríny BaraPrievidza. O niečo nižšiu úroveň mali
novej
z Fresh Clubu Zvolen, ktorá sa
zápasy dievčat, v ktorých absentovala
prebojovala
do semifinále.
aktívna útočná hra. Vo finále porazila
Škoda, že na majstrovstvách
Denisa Škantárová (4) z TK B.Bystrica
štartovalo málo hráčov a hráčok,
Cristinu Miottiovú (2) z TK Prima Šport
narodených roku 1988 a 1989. Určite
P.Bystrica. Hráči mali počas turnaja
je na škodu celého slovenského tenisu,
k dispozícii klubovňu s občerstvením
že sa zo súťaží vytrácajú hráči týchto
a rôznymi možnosťami ako skrátiť čas
Kristína KUCIANOVÁ			
Snímka: Dušan BARBUŠ ročníkov.
čakaním na zápas.
Muži
Do finále dievčat sa prekvapivo pre- Jaroslav Horváth (1- TJ Elán Veľký KrStaršie žiactvo
Halové majstrovstvá mužov v naMajstrovstvá sa uskutočnili v teni- bojovala nenasadená hráčka z Fresh tíš) a Róbert Janúch (2 - TKM Martin).
sovej hale ŠK Pepas Slovenská Ľupča Clubu Zvolen Zuzana Gajdošová, ktorá Cestou do finále nestratili ani jeden šom regióne sú každoročne kamesa na začiatku roka 2006. Štartovalo od prvého kola hrala sústredene a so set. Svojich súperov prevýšili hlavne ňom úrazu. Aj keď sa, podľa rozpisu
24 chlapcov a 22 dievčat. Tak ako v ka- svojimi súperkami nestratila ani set. kvalitou podania a tvrdosťou úderov. súťaže, naplnil počet 16 , tri zápasy
boli skrečované (dva v prvom a jeden
tegórii mladších žiačok, ani v kategórii Vo finále ju zastavila prvá nasadená Finále takto sľubovalo dobrý a dramav druhom kole). Napriek tomu mala
starších žiačok sa nenaplnil počet 24, oddielová kolegyňa Katarína Bara- tický tenis. Nakoniec malo prekvapivý
nová, ktorá si titul právom zaslúžila priebeh. Vyhral J. Horváth a pokoril súťaž slušnú úroveň. Prvenstvo obako sa predpokladalo.
hájil minuloročný víťaz, nenasadený
Chlapci potvrdili svoje pozície nasa- svojou vyrovnanou hrou od prvého čerstvého majstra Slovenska do 16 Jaroslav Horváth z Elánu Veľký Krtíš,
dených hráčov (1) Henrich Gajdošech kola. Turnaj priniesol množstvo kva- rokov. Jeho hra bola opäť založená keď vo f inále porazil Petra Bellu
a (2) MárioTurčan, obaja z TK Baník litných zápasov, k čomu prispelo aj na výbornom podaní. Výhodu svojho (1 - TKM Martin).
Prievidza. Vo vyrovnanom a bojov- veľmi pekné a príjemné prostredie podania nestratil ani raz, naopak,
Neosvedčilo sa nám žrebovanie
trikrát sa mu podarilo brejknúť súpera. súťaže 3 dni pred jej začiatkom. Je to
nom finále (v oboch setoch sa hral v novučičkej tenisovej hale.
Dobre si počínali aj dvaja semifinalisti priskoro. Má to za následok odhlasoDorast
tajbrejk) sa z víťazstva nakoniec tešil
V kategórii dorastencov jasne do- Matej Dolinay z TK Kysucké Nové Mesto vanie sa hráčov na poslednú chvíľu
M. Turčan. Cestou do finále ani jeden
minovali prví dvaja nasadení hráči: a Peter Škvarka z ŠK KŠ Banská Bys- kvôli zraneniam a iným dôvodom.
z hráčov nestratil ani set.
trica. Na ceste do semifinále vyradili S touto problematikou sa bude zaoMedailová bilancia
tretieho a štvrtého nasadeného hráča berať VV SsTZ.
klub
zlato
striebro
bronz
Príspevky k jednotlivým majstrovstvám
Jakuba Ščúra z TKM Martin a Michala
TK Baník Prievidza
2
2
1
napísali riaditelia turnajov.
Stanka z PM Lučenec.
Elán Veľký Krtíš
2
Fresh Club Zvolen
1
1
2
V hradn dovozca a distribútor zna ky
Dixon Banská Bystrica
1
2
TK Banská Bystrica
1
2
TKM Martin
2
MLTK Martin
1
Tovarnícka 2412/29
Prima Šport Považská Bystrica
1
ŠK KŠ Banská Bystrica
3
Topo any
ŽP Šport Podbrezová
1
www.prospro.szm.sk
www.volkl.sk
SŽU Žilina
1
TK Žilina
1
Kysucké Nové Mesto
1

Völkl

12 x 2m

Víťazi halových majstrovstiev 2006
Mladší žiaci:
Mladšie žiačky:
Starší žiaci:
Staršie žiačky:
Dorastenci:
Dorastenky:
Muži:

Tomáš Valach
Denisa Škantárová
Mário Turčan
Katarína Baranová
Jaroslav Horváth
Kristína Kucianová
Jaroslav Horváth

(TK Baník Prievidza)
(TK Banská Bystrica)
(TK Baník Prievidza)
(Fresh Club Zvolen)
(Elán Veľký Krtíš)
(Dixon Banská Bystrica)
(Elán Veľký Krtíš)

Tenisová plachta 1790,-sk

Z tour

Tenisová lopta tretorn
1ks = 57,50 sk
balné a poštovné zdarma

tel.: 0905 664 277
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Hráčky do 16 rokov vo finálovom kole
Zo štyroch slovenských tímov v kvalifikačných kolách Winter Cupu
postúpili do finálového reprezentantky do 16 rokov. Vyvrcholenie
sa uskutočnilo vo francúzskom Ronchine v čase našej uzávierky 24.
- 26. februára. O osem postupových miest bojovali reprezentantky
25 krajín Európy. Miestenku vo finálovom kole si zabezpečili
Taliansko, Česko, Poľsko, Slovinsko, Veľká Británia, Slovensko a dva
tímy z poslednej februárovej kvalifikácie v Minsku, kde štartoval
aj obhajca Rusko. Komentáre ku kvalifikačným kolám a k finále
prinesieme v aprílovom čísle nášho mesačníka.
Umiestenie slovenských tímov v kvalifikačných kolách
CHLAPCI

Do 14 rokov (Podolsk, Rusko):
Do 16 rokov (Reggio Emila, Taliansko):

3. miesto
4. miesto

DIEVČATÁ

Do 14 rokov (Rakovník, Česko):
Do 16 rokov (Ostrava, Česko):
Tennis Europe Winter Cups
by Prince
10. – 12. 2. 2005
Dievčatá do 14 rokov,
Rakovník, Česko
1. kolo: Česko – Slovensko 3:0 (Ka.
Plíšková – Čepelová 64, 62, Kr. Plíšková
– Jůrová 61, 62, Bártová, Kr. Plíšková
– Hončová, Čepelová 63, 62), Belgicko
– Rakúsko 3:0, Írsko – Rumunsko 0:3,
Nemecko – Lotyšsko 1:2

6. miesto
2. miesto
Semifinále: Česko – Belgicko 2:1, Rumunsko
– Lotyšsko 1:2
O 5. – 8. miesto: Slovensko – Rakúsko 3:0
(Hončová – Emerschitzová 64, 64, Jůrová
– Hirschová 61, 62, Čepelová, Jůrová
– Hirschová, Kollová 75, 36, 61)
Nemecko – Írsko 3:0)
Finále: Česko – Lotyšsko 3:0, o 3. miesto:
Belgicko – Rumunsko 2:1, o 5. miesto:
Slovensko – Nemecko 1:2 (Čepelová –
Teufelová 06, 75, 64, Hončová – Haasová 64,
57, 06, Hončová, Jůrová – Haasová, Sekulicová
16, 36), o 7. miesto: Rakúsko – Írsko 2:0.

Z VAŠICH LISTOV

Potlesk Rusnákovej
Do tenisového roku 2006 veľmi
úspešne vstúpila najmladšia
členka Tc STŠ Michalovce, 6–ročná Alexandra Rusnáková. Na
turnaji detí do 9 rokov v Brne
v konkurencii 28 štartujúcich
vyhrala v skupine všetky svoje zápasy a postúpila medzi najlepšie
štyri hráčky. Prehrala až vo finále
a domov si priniesla krásny pohár
a diplom. Potvrdzuje sa pravidlo,
že len dobrá spolupráca rodič
- tréner - hráč prináša úspech.
Rusnáková dosiahla ďalší pekný
výsledok na turnaji detí do 7 rokov v Havířove, kde opäť obsadila
druhé miesto. Ako tréner chcem
Saši zagratulovať a vysloviť nádej, že to bude motivácia nielen
pre ňu, ale aj pre ostatné deti.
Som na toto šikovné dievča veľmi
hrdý, jej úspech ma motivuje do
Alexandra RUSNÁKOVÁ s trofejou z
ďalšej tvrdej práce.
Brna
V dňoch 11. - 13. 2. 2006 sa v
tenisovej hale firmy S corp s.r.o v Michalovciach uskutočnil celoštátný turnaj
starších žiakov Wilson Cup. Za účasti 24 hráčov sa do finále prebojovali Lukáš
Smoľák (Tc STŠ Michalovce) a Lukáš Kasák (TK Tatran Prešov). Vo finále zvíťazil
Kasák 4:6, 6:3, 7:6, hoci v tajbrejku rozhodujúceho setu viedol domáci hráč
Tibor LEŠNIAK
už 5:2.
				

Konečné poradie: 1. Česko 2. Lotyšsko,
3. Belgicko, 4. Rumunsko, 5. Nemecko, 6.
SLOVENSKO, 7. Rakúsko, 8. Írsko

Chlapci do 14 rokov,
Podolsk, Rusko
1. kolo: Slovensko – Írsko 2:1 (Horanský
– Fitzgerald 61, 64, Gašparetz – O´Connel
61, 64, Brtko, Gašparetz – Barry, O´Connel
57, 57), Bielorusko – Ukrajina 3:0, Slovinsko
– Lotyšsko 1:2
Semifinále: Rusko – Slovensko 2:1
(Kacharjan – Horanský 61, 63, Biriukov
– Gašparetz 64, 26, 36, Biriukov, Kacharjan
– Brtko, Gašparetz 63, 63), Bielorusko
– Lotyšsko 1:2
O 5. – 7. miesto: Slovinsko – Ukrajina 3:0
Finále: Rusko – Lotyšsko 2:1, o 3. miesto:
Slovensko – Bielorusko 2:1 (Brtko – Šila 60,
62, Horanský – Filin 26, 46, Brtko, Horanský
– Filin, Jacuk 64, 76(4), o 5. miesto:
Slovinsko – Írsko 2:1.
Konečné poradie: 1. Rusko, 2. Lotyšsko, 3.
SLOVENSKO, 4. Bielorusko, 5. Slovinsko, 6.
Írsko, 7. Ukrajina

Dievčatá do 16 rokov,
Ostrava, Česko
1. kolo: Nemecko – Česko 0:3, Srbsko
a Čierna Hora – Bulharsko 2:1
Semifinále: Česko – Švajčiarsko 2:1,
Slovensko – Srbsko a Čierna Hora 3:0
(Boczová – Jovanovská 62, 61, Kučová
– Djokičová 60, 63, Kučová, Juríková

– D j o k i č o v á , S a v e l j i č o v á 6 0 , 61 )
Finále: Slovensko – Česko 1:2 (Boczová
– Kvitová 36, 06, Kučová – Linhová 61,
61, Boczová, Kučová – Kvitová, Mokrá 36,
57), o 3. miesto: Srbsko a Čierna Hora
– Švajčiarsko 0:2, o 5. miesto: Bulharsko
– Nemecko 0:3
Konečné poradie: 1. Česko, 2. SLOVENSKO,
3. Švajčiarsko, 4. Srbsko a Čierna Hora, 5.
Nemecko, 6. Bulharsko

Chlapci do 16 rokov,
Reggio Emilia, Taliansko
1. kolo: Poľsko – Taliansko 0:2, Lotyšsko –
Slovensko 0:3 (Vinogradovs – Janúch 26, 36,
Opmanis – Gašparetz 57, 57, Vinogradovs,
Gusevs – Budoš, Janúch 36, 26), Fínsko
– Portugalsko 1:2
Semifinále: Taliansko – Portugalsko 2:1,
Veľká Británia – Slovensko 2:1 (Barnes
– Janúch 26, 57, Evans – Budoš 61, 64,
Evans, Willis – Janúch, Gašparetz 63, 62),
o 5. – 7. miesto:
Lotyšsko – Fínsko 1:2
Finále: Veľká Británia – Taliansko 2:0,
o 3. miesto: Slovensko – Portugalsko
1:2 (Gašparetz – Almeida 62, 64, Budoš
– Elias 06, 36, Gašparetz, Budoš – Elias,
Trueva 16, 76(6), 46), o 5. miesto: Poľsko
– Fínsko 2:1
Konečné poradie: 1. Veľká Británia, 2.
Taliansko, 3. Portugalsko, 4. SLOVENSKO, 5.
Poľsko, 6. Fínsko, 7. Lotyšsko

