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SlovenSkÝ 
teniSovÝ zvÄz 

ďakuje
Partnerom:

Reklamní partneri:

Oficiálni dodávatelia:

Mediálni partneri:

Zaujíma vás slovenský 
tenis, jeho aktuálny stav 
a perspektíva? Chcete 
vedieť viac o fungovaní 
Národného tenisového 
centra, o financovaní re-
prezentácie či klubov?

Ste zvedaví na názory odborníkov, trénerov, hrá-
čov na rôznorodé otázky z tenisového hnutia?

Pýtajte sa! 
Do 12. marca môžete, ako prvému, klásť svoje 

otázky prezidentovi Slovenského tenisového zvä-

zu Tiborovi Mackovi. 
Na stránke www.stz.sk 
si nájdite TENISOVÉ 
FÓRUM a napíšte svoju 
otázku. Môžete ju však 
adresovať aj do mesač-
níka Tenis, Príkopova 6, 
831 03 Bratislava. 

Otázky a odpovede prezidenta STZ nájdete na 
zväzovej internetovej stránke koncom marca. Naj-
zaujímavejšie z nich uverejníme v aprílovom čísle 
nášho mesačníka.
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V análoch Medzinárodnej teni-
sovej federácie je Kukalovo meno 
zapísané pri dvoch víťazných čes-
koslovenských tímoch – roku 1983 
aj 1984.

„To je omyl,“ spontánne reaguje  
Jan Kukal, bývalý vynikajúci hráč 
a neskôr úspešný tréner, ktorý po 
rozdelení federácie naštartoval ako 
kapitán roku 1994 Slovensko vo 
Fed Cupe. 

„Ja som bol československým 

kapitánom v rokoch 1981 – 83. 
V prvom roku môjho pôsobenia 
sme hrali súťaž útechy v Tokiu. 
V americkej Santa Clare sme v ďal-
šom ročníku v semifinále podľahli 
Američankám, neskorším víťaz-
kám,“ spomína na rok 1982. Za USA 
hrala Evertová, ešte pod menom 
Lloydová i Martina Navrátilová, za 
Československo Hana Mandlíková 
a Helena Suková. 

„V tom čase som zastával ne-
vďačný post manažéra štatutárnych 
hráčov. Moja zmluva s ČSTV znela 
na funkciu vedúci štatutárnych 
hráčov a mal som prísľub, že po 
svetovom úspechu budem môcť 
skončiť. To sa podarilo roku 1983. 
Vyhrali sme Pohár federácie,“ vraví 
Jan Kukal. Bolo to obdobie, keď bol 
československý tenis na výslní, ale 
doma nemal podporu. „Zmluvu 
som mal s viacerými hráčmi, aj 
s Lendlom, Složilom ... Denne som 
hral osem hodín a lopty nám zbie-
rali eštébáci,“ s humorom vykresľuje 
Kukal tenisový obraz doby. „Spätne 
sa na to dívam s nadhľadom. Ale 
neboli to jednoduché časy. Cestoval 
som, tenis mal úspechy, ale ústredný 
výbor mu neprial,“ dodáva.

V júli roku 1983, pod vedením ka-

pitána Jana Kukala, vyhralo Česko-
slovensko v Zürichu Pohár federácie 
v zložení Mandlíková, Suková, Bu-
dařová, Skuherská. V piatich stret-
nutiach stratili hráčky víťazného 
tímu iba dva body. Kukal dosiahol 
vytúžený úspech v kapitánskej funk-
cii a odišiel trénovať do Rakúska. 
V trénerskej a kapitánskej kariére sa 
zaradil medzi niekoľkých obojživel-
níkov, ktorí sedeli v daviscupovom 
i fedcupovom kresle. Pôsobil v Ho-
landsku, Švajčiarsku  Rumunsku, 
Rakúsku, ba i v Malajzii. 

Po premiére Slovenska v naj-
významnejšej ženskej tímovej te-
nisovej súťaži  Jan Kukal vo funkcii 
kapitána skončil. „Mal som vtedy 
len český pas, nemohol som pokra-
čovať pri slovenskom tíme. Dnes už 
mám pasy oboch krajín,“ vysvetľuje. 
Roku 1994 dal dokopy silný tím 
v zložení Zrubáková, Husárová, 
Habšudová, Studeníková. S Janettou 
Husárovou, skvelou deblistkou, hoci 
je už tridsiatnička, ešte aj dnes môže 
súčasný kapitán Slovenska Mojmír 
Mihal rátať. 

Keďže bol Jan Kukal roku 2002 ešte 
rok českým fedcupovým kapitánom 
a tenis v oboch krajinách dôverne 
pozná a pozorne sleduje, vyzvali 
sme ho na prognózu pred aprílo-
vým súbojom Slovensko – Česko.

„Ak oba tímy nastúpia v komplet-
nej zostave, bude výhodou Česka 
silná druhá hráčka. Ale v prospech 
Slovenska hovorí domáce prostre-
die. Keď odrátam lanský Davisov 
pohár s Belgickom, nepoznám 
lepších divákov ako boli v posled-
ných rokoch na zápasoch Slovenska 
v Sibamac aréne. Ešte aj na slabom 
Thajsku boli skvelí. Silu českého 
tímu môže vyvážiť podpora divákov 
a výborné prostredie v Sibamac 
arény,“ zdôrazňuje Kukal. Skúsený 
tréner netají, že pre Slovensko je 
Česko ako súper v 1. kole II. svetovej 
skupiny ťažkým žrebom.

„Česko s Vaidišovou a Šafářovou 
patrí do elitnej svetovej osmičky. 
Ak budú obe hrať, očakávam, že 
Česko do troch rokov vyhrá trofej,“ 
predpovedá Kukal. 

Zuzana WISTEROVÁ

Kukal o kúzle 
Sibamac arény

najlepšie výsledky  
Slovenska a Česka 

vo Fed Cupe  
po rozdelení

SlovenSko
víťazstvo 2002: Daniela Hantuchová, 
Janette Husárová, Henrieta Nagyová, 
Martina Suchá, kapitán Tomáš Malik

ČeSko
Semifinále 1997: Jana Novotná, Eva 
Martincová, Adriana Geršiová, Sandra 
Kleinová, kapitánka Hana Mandlíková
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Víťazné Československo v Melbourne roku 1988, keď bola členkou tímu aj 
Bratislavčanka Radka Zrubáková (v podrepe). Hore zľava - Jana POSPÍŠILOVÁ, 
kapitán Jiří MEDONOS, Jana NOVOTNÁ, Helena SUKOVÁ.

Československé víťazstvá v Pohári federácie
1975	 Aix-enProcence	 Československo	-	Austrália	 3:0

zostava víťazného tímu: Martina Navrátilová, Renata Tomanová, Miroslava Bendlová, kapitánka Věra Suková

1983	 Zürich	 Československo	-	Nemecko	(NSR)	 2:1
zostava víťazného tímu: Hana Mandlíková, Helena Suková, Iva Budařová, Marcela Skuherská, kapitán Jan Kukal

1984	 Sao	Paolo	 Československo	-	Austrália	 2:1
zostava víťazného tímu: Hana Mandlíková, Helena Suková, Iva Budařová, Marcela Skuherská, kapitán Jiří Medonos

1985	 Nagoja	 Československo	-	USA	 2:1
zostava víťazného tímu: Hana Mandlíková, Helena Suková, Andrea Holíková, Regina Maršíková, kapitán Jiří Medonos

1988	 Melbourne	 Československo	-	ZSSR	 3:0
zostava víťazného tímu: Helena Suková, Radka Zrubáková, Jana Novotná, Jana Pospíšilová, kapitán Jiří Medonos

Jan Kukal, český tenisový mág žijúci na Sloven-

sku, je unikátom daviscupových a fedcupových 

lavičiek. Ako kapitán alebo tréner, sedel na nich 

pri ôsmich (!) rôznych reprezentáciách. Ojedinelé 

je jeho fedcupové pôsobenie v Československu, 

na Slovensku i v Česku.

Poznámka: 
Českosloven-
sko bolo vo 
finále  ešte 
v Prahe roku 
1986, keď 
podľahlo USA 
0:3. Vo víťaz-
nom družstve 
nastúpila aj 
Martina Na-
vrátilová, ktorá 
sa, vtedy od 
svojej emigrá-
cie roku 1975, 
prvý raz vrátila 
do vlasti.

�  



V susedskom derby sa v 1. kole 
II. svetovej skupiny Fed Cupu, 
najprestížnejšej tenisovej tímovej 
súťaže žien, očakáva účasť naj-
lepších hráčok oboch krajín. Na 
Slovensku je jednotkou Daniela 
Hantuchová, niekdajšia svetová 

päťka, a v kolektíve hostí Nicole Va-
idišová, semifinalistka Roland Gar-
ros 2006 a Australian Open 2007, 
momentálne deviata tenistka sveta. 
Česká hviezda bude prvou hráčkou 
aktuálnej svetovej desiatky, ktorá 
sa predstaví pod otvorenou stre-
chou Sibamac arény. Jej centrálny 
dvorec bude na aprílové stretnutie 
pokrývať antuka. Víťazné družstvo 
si vybojuje účasť v júlovom play 
off stretnutí o postup medzi osem 
najlepších tímov sveta.

Vstupenky na derby sú už v predaji
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Na fedcupové stretnutie Slovensko - Česko 21. - 22. apríla 2007 sa už 
predávajú vstupenky. Predpredaj odštartovali 21. februára v systéme 
ticketportal a na recepcii Národného tenisového centra v Bratislave. 

Cena vstupeniek

sobota 200 Sk, nedeľa 300 Sk 

začiatky stretnutí

21. apríla - sobota: 13.00 
úvodné dvojhry, 22. apríla 
- nedeľa: 11.00 záverečné 
dvojhry a štvorhra 
Vstupenky si možno zakúpiť 
na www.ticketportal.sk alebo 
v recepcii NTC

Šafářovci mali za autom prí-
ves, v ktorom malá Lucia spáva-
la v čase, keď rodina chodila na 
tenisové turnaje so staršou dcé-
rou Veronikou. Tá mala desať 
rokov, Lucie iba štyri mesiace. 
Ale už ako trojročná dostala aj 
ona prvú raketu a v tenisovom 
prostredí sa udomácnila. 

Lucie Šafářová, aktuálna 
česká dvojka za Nicole Vaidišo-
vou, je svedomitá, talentovaná, 
pracovitá. Donedávna prekoná-
vala jedno zranenie za druhým. 
V šestnástich mala problémy 
s chrbtom, najmä kvôli rastu. 
Veľa cvičila, pomohol je vtedy 
tréner Dan Trávníček. Ale roves-
níčky, ktoré predtým zdolávala, 
ju zrazu predstihli. V profitenise 
sa však dokázala rýchlo etablo-
vať, za predchádzajúce dva roky 
vyhrala tri turnaje a na konci 
minulej sezóny prišla do Brati-
slavy na Ritro Slovak Open ako 
najvyššie nasadená hráčka. Vy-
padla však hneď v prvom kole. 

„Mám nové rakety, ťažko si na 
ne zvykám,“ ospravedlňovala sa 
tenistka s anjelskou tvárou.

Nie je typ, ktorý si potrpí na 
slávu. Gratulácie po úspechu 
sú príjemné, ale všetko be-
rie s mierou. „Nie som rada, 
keď som na výslní,“ povedala 
po januárovom štvrťfinále na 
Australian Open. V Melbourne 
ju spoznávali ľudia na ulici 
a blahoželali jej. Zaslúžila si to, 
veď vyradila obhajkyňu trofeje, 
bývalú svetovú jednotku Amélie 
Mauresmovú. „Taký výsledok 
veľmi pomôže, aj ja chcem byť 
medzi najlepšími,“ vravela.

Práve v Melbourne – obrazne 
– vystúpila z tieňa Tomáša Ber-
dycha. Až donedávna ju viac, 
než špičkovú hráčku, poznali 
ako priateľku najlepšieho české-
ho tenistu. Vzťah s 21-ročným 
dlháňom už trvá štyri roky a sú 
považovaní za najznámejší 
český pár.

Lucie pochádza z Brna, kde 
žije jej rodina, ale už roky trávi 
najviac času v Prostějove. V 
deviatich išla do Rakúska, kde 
bol jej otec klubovým tréne-
rom, ale v štrnástich zakotvila 
v Prostějove, kam z Valašského 
Meziříčí prišiel i Tomáš. Me-
dzitým Luciina sestra Veronika 
dala v osemnástich veľkému 
tenisu zbohom - uprednostnila 
štúdium a išla na univerzitu 
do USA.

Lucie Šafářová bola úspešná 
v mládežníckej kategórii. Bola 
členkou tímu majsteriek sveta 
do 14 i 16 rokov. „Nechodila 
som do školy, musela som obe-
tovať školských kamarátov,“ ho-

vorí s ľútosťou. Tenis ju pohltil, 
ale neznáša tému o peniazoch. 
Keď jej českí novinári pripome-
nuli, že za štvrťfinále Australian 
Open získala také prémie ako 
dohromady za celú kariéru, 
zareagovala „V zahraničí sa 
na financie novinári nepýtajú. 
To je špecialita v Čechách.“ 
Súčasne pripomenula, že tenis 
je drahý šport, že každý vidí 
iba prémie, ale nevidí dane, 
ktoré hráči platia, výdavky na 
letenky, trénerov. 

V Melbourne Parku skončila 
v českom štvrťfinále na rakete 
Nicole Vaidišovej, ale o nie-
koľko týždňov krajanke prehru 
vrátila. V Paríži ju vyradila 
v druhom kole a potiahla až 
do finále.

Ale ako! Zdolala tri hráčky 
svetovej desiatky – po Vaidi-
šovej aj Kuznecovovú a potom 
i Heninovú, bývalú svetovú jed-
notku. Až vo finále ju zastavila 
Ruska Petrovová. L´Équipe na 
adresu 20-ročnej Češky vylovil 
fragment pesničky Beatles Lucie 
in the sky – Lucie je v oblakoch. 
V 11 zápasoch od začiatku se-
zóny totiž zdolala štyri súperky 
TOP 10. Ďalší francúzsky den-
ník, Le Journal du Dimanche, 
upozornil, že Šafářová určite 
dá v najbližšom čase o sebe ešte 
vedieť a poznamenal, že sa ne-
možno spoliehať na jej anjelský 
vzhľad. 

Mladá Češka, zverenka tré-
nera Davyda Kotyzu, poslala 
pred aprílovým fedcupovým 
stretnutím v Bratislave svoju vi-
zitku aj slovenským tenistkám.

(zw)
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Ľaváčka s anjelskou
tvárou príde znova!

vizitka

luCie ŠaFÁŘovÁ sa narodila 4. februára 1987 v Brne. Hrá 
ľavou rukou. Víťazné turnaje WTA Tour: 2005 – Estoril, Forest 
Hills, 2006 – Gold Coast. Finále: 2005 – Hertogenbosch, 2007 
– Paríž. V kariére zarobila 600-tisíc dolárov. Najvyššie vo 
svetovom rebríčku 26. (v apríli 2006 a vo februári 2007).

Lucie s Tomášom

� 



Slovenský tenisový zväz nemá 
s budúcim súperom našich mužov 
v Davisovom pohári čulú korešpo-
denciu. Z Macedónskej tenisovej 
federácie posielajú na Slovensko 
iba strohé informácie. Z nich však 
o súboji Macedónsko - Slovensko  
v 2. kole I. skupiny euro-africkej 
zóny vieme to podstatné: 6. - 8. aprí-
la sa bude hrať v Skopje vonku na 
antuke s loptičkami Babolat Team.

V minulých dňoch náš zväz 
intenzívne rokoval so Slovenskou 
televíziou, aby súboj, v ktorom sa 
bude rozhodovať o postupe do play 
off o svetovú skupinu, mohli sledo-
vať aj diváci na Slovensku. „Verím, 
že ho uvidia aj v priamom prenose,“ 
vyjadril sa optimisticky Igor Moška, 
generálny sekretár  STZ.  

Dvojhry sa v piatok a v nedeľu za-
čnú o 10.00 hod., štvorhra v sobotu 
má začiatok o 12.00 hod. Dejiskom 
stretnutia je areál T. C. Jug v mest-

skom parku v Skopje. Hľadisko má 
kapacitu 750 miest.

Macedónsko čaká proti Slovensku 
premiéra v I. skupine euro-africkej 
zóny. Účasť si vybojovalo vlani ví-
ťazstvom v II. skupine euro-africkej 

zóny v Skopje nad Fínskom 3:2. Od 
februára 2004 ťahajú Macedónci 
šnúru 9 víťazstiev. 

Od roku 1995 odohralo Mace-
dónsko v Davisovom pohári 50 
stretnutí s bilanciou 29 víťazstiev, 
21 prehier. Slovensko hrá v DC 
od roku 1994 a má na svojom 
konte 21 víťazstiev a 11 prehier. 
Pravda, v posledných rokoch hra-

lo na inej úrovni, veď roku 2005 
bolo vo finále. Momentálne je na  
7. mieste daviscupového rebríčka, 
kým Macedónsko až na 43. mieste. 
V postavení hráčov v rebríčku je 
ešte výraznejší rozdiel - počítač 
ATP eviduje týchto Macedóncov: 
514. Lazar Magdincev, 555. Predrag 
Rusevski, 1534. Shendrit Deari. 
Prví štyri Slováci boli v rebríčku 
pre nasadzovanie k 19. februára 
v poradí: 23. Hrbatý, 163. Mertiňák,  
196. Lacko, 218. Klec. Ešte ďalší 
traja Slováci sú vyššie ako najlep-
ší Macedónčan. Pozícia jasného 
favorita by však nemala zvádzať 
k podceneniu, lebo Macedónsko 
nad Fínskom, na čele s Niemine-
novcami, dokázalo zvíťaziť, keď 
rozhodnutie padlo v záverečnej 
dvojhre, v ktorej Rusevski zdolala T. 
Nieminena v piatich setoch. Kapi-
tán Miloš Mečíř oznámi nomináciu 
na stretnutie do 27. marca.

Rekord Jimmyho Connorsa 
v počte týždňov nepretržite strá-
vených v pozícii svetovej jednotky 
je už minulosťou. Roger Federer 
ho vyrovnal 19. februára 2007 
a v nasledujúcich týždňoch ho už 
len prekonáva. 

Američan Connors bol svetovou 
jednotkou nepretržite 160 týždňov 
od júla 1974 až do augusta 1977. 
Švajčiar Federer je na čele rebríčka 
od 2. februára 2004. Bazilejský 
rodák, ktorý sa v Melbourne stal 
v januári už 10-násobným grand-
slamovým šampiónom, je však 
zatiaľ na piatom mieste v tabuľke 
s celkovým počtom týždňov v 
pozícii čísla 1. Za lídrom tabuľky 
Samprasom zaostáva o 126 týždňov, 
čo je bezmála dva a pol roka. Pete 
Sampras sa na čelo rebríčka dostal 

prvý raz v apríli 1993 a naposledy 
na ňom bol na jeseň 2000. Utvoril 
jeden unikátny rekord – šesť sezón 
v sérii bol prvý v koncoročnom reb-
ríčku (1993 – 1998). Pre Federera 
je zatiaľ takáto méta v nedohľadne. 
Ale ak vyhrá vytúžený Roland Gar-
ros, čo sa Samprasovi nepodarilo a 
získa 14 grandslamových primátov 
ako Američan, nik nebude mať 
pochybnosti, kto je najlepší tenista 
histórie. Mnohí odborníci už teraz 
nemajú pochybnosti o tom, že je 
to Švajčiar.

„Prekonať akýkoľvek rekord je 
vždy príjemné, no nikdy to nebolo 
mojím primárnym cieľom,“ pove-
dal na margo 160 týždňov na čele 
rebríčka Federer. 

Sampras si myslí, že Federer by 
mohol jeho 14 titulov z veľkej štvor-
ky tromfnúť roku 2009. A dáva mu 
šance aj na parížskej antuke. „Je to 
iba otázka času. Na Roland Garros 
môže vyhrať a môže získať aj 17 
alebo 18 grandslamových titulov,“ 
tvrdí Sampras.

Ešte jedno porovnanie: Sampras 
sa stal svetovou jednotkou, keď 
mal 21 rokov a 8 mesiacov, Federer 
vo veku 22 rokov a 5 mesiacov. 
Američana z vedúcej pozície na 
niekoľko týždňov vytlačili také esá 
ako Courier, Agassi, Muster, Rios, 
Moya, Kafeľnikov, Rafter, Safin. 
Federera sa zatiaľ jeho najväčším 
konkurentom nepodarilo zosadiť 
z trónu.                                       (zw)
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Slovenský a svetový  

tenis 2006
V najbližších dňoch vyjde 

ročenka Slovenského tenisového 
zväzu „Slovenský a svetový tenis 
2006“. STZ v nej každoročne 
monitoruje najdôležitejšie uda-
losti svetového a slovenského 
tenisu, podáva faktografický 
prehľad všetkých výsledkov 
z turnajov a súťaží a sprevádza 
ich odbornými komentármi. 
V časti svetového tenisu sú naj-
mä svetové súťaže Davis Cup, 
Fed Cup, Hopman Cup a World 
Team Cup, všetky grandslamové 
turnaje, ďalšie svetové turnaje 
a významné juniorské svetové 
turnaje, vždy so všetkými výsled-
kami slovenských hráčov. 

Pre fanúšikov domácej teniso-
vej scény, pre trénerov, rodičov 
i samotných hráčov sú v časti 
Tenis na Slovensku dozaista 
zaujímavé podrobné výsledky 
všetkých medzinárodných 
turnajov dospelých i juniorov, 
usporiadaných v SR, výsledky 
všetkých domácich majstrov-
stiev, súťaží a dôležitejších ostat-
ných turnajov. Nezabudlo sa ani 

na turnaje seniorov a vozičkárov. 
Ročenka je – tak ako v každom 
roku – spestrená veľkým množ-
stvom fotografií zo svetové-
ho i domáceho tenisu. Okrem 
Federera, Nadala, Roddicka, 
Heninovej, Mauresmovej, Ša-
rapovovej a ďalších tam môžete 
nájsť nielen fotografie Hrbatého, 
Hantuchovej, Mertiňáka, Ci-
bulkovej alebo Rybárikovej, ale 
aj Červenáka, Kližana, Lacka, 
Martina, R. Gašparetza, Kučovej, 
Boczovej, Juríkovej, Pochabovej, 
Juhászovej a mnohých iných. 

Novú ročenku si môžete 
kúpiť alebo objednať u pani  
A. Černušákovej na STZ. Stojí 
200.- Sk. 

Federererov  ďalší 
rekord

V Macedónsku naši na antuke

Hráči v pozícii 
svetovej jednotky

Pete	Sampras	 286
Ivan	Lendl	 270	
Jimmy	Connors	 268
John	McEnroe	 170
Roger	Federer	 160

Za menom hráča je jeho celkový počet 
týždňov v pozícii svetovej jednotky.

�  
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DAVISOV POHÁR
1. kolo Svetovej SkuPinY

9. – 11. februára 2007
la Serena, antuka
Čile – ruSko 2:3

Massú – Safin 36, 26, 26, González – Andrejev 
64, 46, 36, 26, González, Massú –Safin, 
Andrejev 76(3), 63, 64, González - Safin 63, 
75, 64, Massú – Andrejev 26, 16, 76(1), 46 

Clermont-Ferrand, taraflex
FranCÚzSko – rumunSko 4:1

Gasquet - Hanescu 75, 62, 62, Grosjean 
- Pavel 46, 57, 63, 61, 62, Clement, Llodra 
– Mergea, Tecau 63, 57, 57, 76(3), 911, 
Gasquet - Pavel 63, 62, 75, Clement - Mergea 
75, 76(3) 

krefeld, rebound ace
nemeCko – CHorvÁtSko 3:2

Haas - Ančič 26, 64, 64, 64, Becker - Ljubičič 
76(4,) 46, 26, 36, Kohlmann, Waske – Ančič, 
Ljubičič 64, 62, 76(5), Haas – Ljubičič 62, 
76(7), 64, Becker - Čilič 46, 61, 16  

liege, antuka
BelGiCko – auStrÁlia 3:2

Vliegen - Hewitt 46, 64, 36, 63, 64, O. 
Rochus - Guccione 36, 75, 62, 63, Norman, 
Ch. Rochus – Hanley, Hewitt 36, 46, 26, O. 
Rochus - Hewitt 26, 36, 76(4), 63, 16, Vliegen 
- Guccione 64, 64, 64 

ostrava, antuka
ČeSko – uSa 1:4

Minář - Roddick 46, 64, 26, 36, Berdych - 

Blake 61, 26, 75, 75, Dlouhý, Vízner – B. Bryan, 
M. Bryan 46, 46, 46, Berdych – Roddick 64, 36, 
26, 67(4), Dlouhý – B. Bryan 67(5), 46 

Ženeva, taraflex
ŠvajČiarSko – ŠPanielSko 2:3

Chiudinelli - Verdasco 63, 64, 36, 76(2), 
Bohli - Ferrer 36, 26, 26, Allegro, Chiudinelli 
– Lopez, Verdasco 67(5), 76(3), 76(2), 16, 
1012, Bohli - Verdasco 36, 36, 26, Chiudinelli 
- Ferrer 36, 63, 63 

minsk, taraflex
BieloruSko – ŠvÉDSko 2:3

Volčkov -  S öder l ing 36,  67(3) ,  16 , 
Mirnyj - Johansson 36, 46, 46, Mirnyj, 
Volčkov – Aspelin, Björkman 75, 46, 75, 
63, Mirnyj - Söderling 76(8), 57, 76(8), 

67(3), 36, Volčkov - Johansson 64, 75
linz, greenset

rakÚSko – arGentÍna 1:4
Koubek - Acasuso 67(6), 16, 46, Melzer 
- Caňas 67(6), 26, 46, Knowle, Melzer 
– Acasuso, Prieto 63, 67(5), 61, 75, Melzer 
- del Potro 67(4), 63, 46, 64, 26, Peya - Caňas 
64, 16, 46

i. SkuPina
euro-africká zóna, 1. kolo: Izrael – 
Luxembusko 5:0, Gruzínsko – Portugalsko 
3:2, americká zóna: Peru – Venezuela 
3:2, Kanada – Kolumbia 5:0, ázijsko-
oceánska zóna: Tajwan – Thajsko 2:3, 
Čína – Japonsko 1:4, Uzbekistan – India 
4:1, Kórea – Kazachstan 5:0

Po prvý raz od roku 1981, odke-
dy funguje súčasný systém Davi-
sovho pohára, nepadlo 
ani v jednom z ôsmich 
stretnutí prvého kola 
rozhodnutie po sobo-
te. Na postupujúcich 
sa čakalo do nedele, 
a to prispelo všade k 
prepotrebnému napä-
tiu i k dobrej diváckej 
kulise. Aj v Ostrave, 
kde boli hostia z USA 
proti domácemu Česku 
favoritmi najmä pre-
to, že domáci nemali 
k Berdychovi dvojku, 
lebo Štěpánek nechce v Davisovom 
pohári hrať. V ČEZ aréne pripravili 
Česi antuku, zaplnili sa tribúny 
(8000), ale proti Roddickovi, Bla-

keovi a Bryanovcom (bratia majú 
daviscupovú bilanciu 10:1), uhrali 

iba bod. 
Fanúšikovia v Čile 

mali hlavu v smútku. 
Do La Sereny prišlo 
síce Rusko bez troch 
hráčov, ktorí sa vlani 
postarali o zisk trofeje 
(Davydenko, Južnyj, 
Tursunov), ale domá-
ci matador González, 
finalista Australian 
Open, prekvapujúco 
prehral s Andrejevom. 
Ten získal oba svoje 
singlové body, ďalší 

pridal Safin a Rusi sa môžu tešiť na 
štvrťfinále s Francúzmi. Tí proti Ru-
munsku rozhodli o postupe v súboji 
jednotiek Gasquet – Pavel. Za kratší 

koniec ťahali Chorváti v Nemecku 
najmä zásluhou Haasa, ktorý má 
opäť skvelú formu. Zdolal prechlad-
nutého Ančiča a potom aj Ljubičiča. 
Ba chorvátske esá našli po prvý raz 
v Davisovom pohári premožiteľov 
aj vo štvorhre.

Nás zaujímal súboj Belgicko 
– Austrália v Liege, lebo Belgiča-
nia sa vlani postarali o vyradenie 
Slovenska zo svetovej skupiny. Aj 
proti Hewittovi a jeho krajanom 
opory tímu Vliegen a O. Rochus 
zabrali. Belgičania nie sú bez šance 
ani proti Nemecku, lebo hrajú opäť 
doma. I keď pozor – s Nemca-
mi sedem ráz prehrali – a nikdy 

nevyhrali ... Ženevské stretnutie 
Švajčiarsko – Španielsko poznačila 
neúčasť es oboch tímov (Federer, 
Wawrinka - Robredo, Nadal), ale 
podľa očakávania vyhrali hostia. 
A tí  mieria v apríli na štvrťfinále 
do USA. Američania už v prvý deň 
predaja vstupeniek na stretnutie vo 
Winstone-Saleme predali 11-tisíc 
lístkov. Dvorec bude, pochopiteľne, 
s rýchlym povrchom, hala má kapa-
citu 14 400 miest. Argentína – hoci 
oslabená o Nalbandiana, Calleriho, 
Chelu – si s prehľadom poradila 
s Rakúskom a cestuje do Švédska, 
ktoré v Minsku po boji vyradilo Bie-
lorusko.                                       (zw)

Svetovú skupinu Davisovho pohára Slovensko vlani opustilo a vo 
februárovom termíne mal tím kapitána Miloša Mečířa voľno. Pravda, 
prvé kolo elitnej šestnástky nás zaujímalo, lebo ambíciou Hrbatého 
a spol. je vrátiť sa medzi najlepšie družstvá sveta. Ideálne by bolo, 
keby sa to podarilo už v tomto roku.

Rusi vyhrávajú
bez šampiónov

Nemecká radosť z postupu do štvrťfinále

Andy RODDICK v Ostrave uhral dva body
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Štvrťfinále DC
6. – 8. apríla 2007

Rusko	–	Francúzsko
Belgicko	–	Nemecko

USA	–	Španielsko
Švédsko	–	Argentína

Účastníci septembrovej 
baráže: Čile, Rumunsko, 
Austrália, Chorvátsko, Česko, 
Švajčiarsko, Bielorusko, 
Rakúsko. K nim pribudne 
8 tímov z i. skupín zón (i 
Slovensko v prípade, že 
vyhrá nad Macedónskom).
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Chválili nielen dokonalé prostre-
die haly, ale aj ubytovanie, stra-
vu, organizáciu turnaja i ochotu 
usporiadateľov vyjsť im všestranne 
v ústrety.

Náš reprezentačný tréner Franti-
šek Horváth mal v nominácii Vivien 
Juhászovú (Kúpele Piešťany), Janu 
Čepelovú (Tenis komplex Košice), 
Michaelu Mészárosovú (Slávia Ag-
rofert STU) a náhradníčku  Chan-
tal Škamlovú (TK Dixon Banská 
Bystrica).

„Mali sme veľkú smolu, lebo 
chrípka nám vyradila Janu Čepelo-
vú, čím sa kolektív značne oslabil. 

Ide totiž o kvalitnú hráčku, s ktorou 
som rátal do dvojhry i do štvorhry. 
Takto sa dostala k slovu náhradníčka 
Škamlová. Ale podľa našich predstáv 
nevyšlo ani žrebovanie na kapitán-
skom mítingu. V prvom kole sme 
mali – ako najvyššie nasadený kolek-
tív – voľný žreb. V semifinále sme si 
najmenej želali hrať s Francúzkami, 
no práve tie nám žreb prisúdil! Keby 
sme boli dostali za súpera Rakúsko, 
s ktorým sme sa stretli v súboji o 3. 
miesto a dali jeho hráčkam troch 
kanárov, mohli sme sa dostať do 
finálovej skupiny. Ale plakať nad 
rozliatym mliekom nemá význam 

a smolu spomínam len preto, aby 
som aspoň trochu zmiernil veľké 
sklamania, ktoré sme s družstvom 
museli prežiť“, rozhovoril sa tréner.

Podľa jeho slov bola suverénne 
najlepšou hráčkou kvalifikácie Fran-
cúzka Mladenovicová, ktorá nemá 

slabinu. Naše dievčatá sa vytiahli 
najmä vo štvorhre, boli deblovejšie 
ako súperky a dobre hrali aj pri sieti. 
V singli však na svoje francúzske 
súperky nestačili. Reprezentantky 
galského kohúta zaslúžene postúpili 
do finálovej skupiny. 

trnava
9. – 11. 2. 2007

1. kolo: Francúzsko – Španielsko 3:0, 
Holandsko – Rakúsko 1:2, Bosna a Herce-
govina – Chorvátsko 0:3
Semifinále: Slovensko – Francúzsko 1:2 
(Mészárosová – Hesseová 36, 36, Juhászová 
– Mladenovicová 57, 26, Mészárosová, 
Škamlová – Hesseová, Vernetová 62, 62), 
Rakúsko – Chorvátsko 0:3
o  5 .  –  7 .  m i e s t o :  B o s n a 

a  H e r c e g o v i n a  –  H o l a n d s k o  0 : 3
Finále: Francúzsko – Chorvátsko 2:1
o 3. miesto: Slovensko – rakúsko 3:0 
(Mészárosová – Haasová 62, 61, Juhászová 
– Kandlerová 60, 60, Juhászová, Škamlová 
– Kandlerová, Königová 60, 62)
o 5. miesto: Španielsko – Holandsko 3:0
konečné poradie:  1.  Francúzsko,  
2. Chorvátsko, 3. SlovenSko, 4. Rakúsko,  
5. Španielsko, 6. Holandsko, 7. Bosna 
a Hercegovina

Slovensko v Trnave s trénerom Františkom HORVÁTHOM - hráčky zľava: Chantal ŠKAMLOVÁ,  
Michaela MÉSZÁROSOVÁ, Vievien JUHÁSZOVÁ 

Bude Trnava aj tenisovým mestom?

Víťazný tím Francúzska

Stretnutiami kvalifikačnej skupiny halových majstrovstiev Európy 
(Winter Cups) pokrstili dievčatá do 14 rokov novučičkú tenisovú halu 
v Trnave. Bola to premiéra so všetkými „naj“, lebo hráčky siedmich krajín 
boli so všetkým spokojné. 

Ladislav GUBI pri otvorení 
Winter Cupu v Trnave, prvej 
veľkej medzinárodnej akcie 
v novej hale

Ak sa Trnavčanom naplnia 
ich predstavy, možno už v naj-
bližšej zime im bude v areáli TC 
Slávia Trnava slúžiť deväť kry-
tých dvorcov. Teraz ich majú šesť 
- tri antukové pod nafukovačkou 
a tri taraflexové pod strechou 
novučičkej haly, ktorá bola vo 
februári dejiskom kvalifikácie 
ME družstiev žiačok.

Z balkóna novej trojdvorcovej 
haly sa ponúka pohľad na známe 
športoviská v lokalite Na rybní-
ku - na. atletický štadión, dve 
športové haly, futbalové ihriská, 
no najmä na dvanásť tenisových 
dvorcov. 

„Myšlienka postaviť halu sa 

zrodila pred dvoma rokmi, keď sa v TC 
Slávia Trnava menil výbor. Klub sa vlani 
z občianskeho združenia transformoval 
na akciovku,“ popisuje Ladislav Gubi 
genézu trnavských zmien, v rámci kto-
rých sa stal predsedom predstavenstva 
TC Slávia Trnava. Súčasne založili 
ďalšiu akciovú spoločnosť - Tenisové 
centrum Trnava (TCT) a s jej vznikom 
je spojená dnes už finišujúca výstavba 
krytého komplexu. 

„Hlavným zámerom je podpora roz-
voja tenisu v meste a okolí,“ zdôrazňuje 
Gubi. „Športová Trnava má ambíciu stať 
sa i tenisovým mestom.“

Nová hala stojí na pozemku, ktorý 
patrí mestu. To ho dalo za korunu do 
dlhodobého prenájmu a za krátky čas 

tu vyrástol moderný komplex, v ktorom 
je štvorhviezdičkový hotel Empire s 21 
izbami (jedna trojlôžková je s bezba-
riérovým prístupom), fitnesscentrum, 
rehabilitačná časť s wellnesom a dve 
malé telocvične.  

Ladislav Gubi síce z Trnavy nepochá-
dza, ale po vysokej škole sa tu usadil 
a s mestom - i jeho tenisom - zrástol. 
Roky tu pôsobil ako tréner, potom sa dal 
na podnikanie a pred piatimi rokmi sa 
k tenisu opäť vrátil. „Verím, že sa pred 
nami otvárajú nové možnosti, že v novej 
hale bude mať klubový tréningový proces 
prioritu, že v meste sa stane špičkový 
tenisový stánok európskej úrovne vyhľa-
dávaným športovým zariadením.“

(zw)

Chrípka vygumovala 
Čepelovú
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•  Široká ponuka tenisových raket a lôpt
•  Bohatá ponuka klasických a polyesterových 

výpletov všetkých značiek (ISOSPEED, POLY 
PLASMA, TOALSON, LUXILON, PRO´S PRO... )
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Slovenský tím v Uppsale     Foto: internet

Bude Trnava aj tenisovým mestom?

V prvom kole sa Slovensko stretlo 
s Lotyšskom. Partl a Horanský po 
dobrých výkonoch vyhrali zdanlivo 
jednoznačne, no herne to neboli 
ľahké zápasy. Výkonnostný rozdiel 
dvojice Horanský – Vittek vo 
štvorhre bol však už pod-
statne väčší a chlapci 
v nej suverénne domi-
novali. 

Semifinálové stret-
nut i e  s  d omá c i m 
Švédskom už bolo ná-
ročnejšie. Partl podal 
kvalitný výkon, zvládol 
dlhšie namáhavé výmeny 
a zaslúžene vyhral. Horanský podal 
tiež kvalitný výkon a zdolal švédsku 

jednotku bez problémov, takže 
o postupe do finále sa  rozhodlo už 
po dvojhrách. Vo štvorhre potvrdili 
Horanský s Vittekom úlohu favori-
tov a zvíťazili bez problémov. 

Vo finálovom stretnutí s Rus-
kom sa rozhodovalo o nasa-

dení vo finálovej skupine 
v Průhoniciach, takže 
bolo rovnako dôležité. 
V úvodnej dvojhre po-
dal Vittek nadpriemer-
ný výkon a viedli sme 

1:0. Horanský zohral 
vcelku vyrovnaný zápas 

s druhým hráčom rebríčka 
TE Volkovom, no favoritovi podľa-
hol. Po dobrých predchádzajúcich 

Postup po šesťročnom pôste 
V kvalifikačnej skupine halových majstrovstiev Európy (Winter Cups) 

chlapcov do 14 rokov vo švédskej Uppsale nasadili na prvých štyroch 
miestach Rusko, Slovensko, Švajčiarsko a Švédsko. K nim pribudli 
nenasadené družstvá Bulharska, Dánska a Lotyšska. Naše družstvo tvorili 
Filip Horanský (Kúpele Piešťany), Adrián Partl (Slávia Agrofert STU) 
a Filip Vittek (Slávia Trnava). 

vÝSleDkY
9. – 11. 2. 2007 

1. kolo: Švajčiarsko – Dánsko 3:0 , 
Bulharsko – Švédsko 1:2, lotyšsko 
– Slovensko 0:3 (Vinogradovs – Partl 
36, 26, Podzus – Horanský 26, 16, 
Vinogradovs, Podzus – Horanský, Vittek 
16, 06) 
Semifinále: Rusko – Švajčiarsko 3:0, 
Švédsko – Slovensko 0:3 (Stanojevic 
– Partl 26, 36, Madani – Horanský 46, 36, 

Branth, Madani – Horanský, Vittek 06, 46)
o 5. – 7. miesto: Dánsko – Lotyšsko 3:0
Finále: rusko – Slovensko 2:1 (Nejmatov 
– Vittek 46, 61, 26, Volkov – Horanský 63, 
64, Volkov, Romanov – Vittek, Horanský 
76(1), 63)
o 3. miesto: Švajčiarsko – Švédsko 2:1   
o 5. miesto: Bulharsko – Dánsko 2:1 
konečné poradie: 1. Rusko 2. Sloven-
Sko, 3. Švajčiarsko, 4. Švédsko, 5. Bulhar-
sko, 6. Dánsko, 7. Lotyšsko

Filip HORANSKÝ - jedna z opôr tímu                 Foto: Dušan BarBuŠ

výkonoch chlapcov vo štvorhre sme 
si robili nádeje na víťazstvo a na 
postup z prvého miesta. V úvodnom 
sete sme však za stavu 5:3, pri vlast-
nom podaní, nevyužili setbal, súperi 
otočili nepriaznivý stav a vyhrali set 
v tajbrejku. Našim reprezentantom 
potom ušiel úvod druhého setu, sú-
per viedol 3:0 a tešil sa z konečného 
víťazstva. 

I napriek tomu, že náš tím postú-
pil z druhého miesta do finálovej 

skupiny, v ktorej sme absentovali 
už šesť rokov, si chlapci  zaslúžia 
pochvalu. Celkove sme vyhrali 
v troch stretnutiach sedem zápasov 
z deviatich, čo je vysoko aktívna 
bilancia. Predpokladám, že vyrov-
nané stretnutie s Ruskom zdvihlo 
chlapcom sebavedomie, čo by sa 
mohlo kladne prejaviť v zápasoch 
finálovej skupiny.

Daniel ČÁLIK,
nehrajúci kapitán 
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Jedna prehra – piate miesto

Organizácia bola na jednotku. 
Turci sa vzorne starali zo všetkých 
stránok o osem tímov v príjemnom 
prostredí veľkoryso vybudovaného 
areálu so šiestimi betónovými dvor-
cami vonku a tromi v hale. 

Keďže hlavný sponzor súťaže 
HEAD nestihol dodať lopty, hralo 
sa so značkou PENN. Slovensko 
reprezentovali Lucia Vršková (Ba-
ník Prievidza), Karina Morgošová 
(ML tenis klub Martin) a Zuzana 
Luknárová (Kúpele Piešťany). Hoci 

všetky tri naše dievčatá boli fyzicky 
najvyššie, nasadené najvyššie boli 
Rumunky, ktoré rolu favoritiek aj 
potvrdili. 

Slovenky podľahli v prvom stret-
nutí Srbkám. Karina Morgošová po 
prvom prehranom  sete zabojovala, 
prestala robiť nevynútené chyby, 
vyrovnala stav, a keď v treťom sete 
viedla už 2:0, vyzeralo to sľubne. 
Potom však Spremová zahrala, 
v dlhých výmenách na pomerne po-
malom povrchu, veľmi dobre a pre 

Srbky zabezpečila prvé víťazstvo. Vo 
vyrovnanom prvom sete druhého 
zápasu stratila Lucia Vršková jedno 
svoje podanie a vinou tohto brejku 
prehrala 3:6. Srbka Jovanovská 
bola po celý zápas o čosi istejšia 
v koncovkách jednot-
livých vyrovnaných 
hier. Lucia výbor-
ne podávala, ale 
trošku ju zradil 
forhend, a tak 
druhý set mal 
podobný prie-
beh. Vo štvorhre 
boli naše dievčatá 
lepšie, od začiatku 
do konca viedli, hoci 
výsledok bol tesný. A tak 
Vršková s Luknárovou skori-
govali celkovú prehru na 1:2. 

V boji o piate až ôsme miesto 
boli naše juniorky najlepšie. Trošku 
prekvapujúco porazili Španielsko 
a potom aj Ukrajinu. Proti Špa-
nielkam nastúpili vo dvojhrách 
Luknárová a Morgošová. Zuzka 
Luknárová si ľahko poradila so špa-
nielskou dvojkou. Pokojnou hrou 
eliminovala súperkine hektické 
akcie, jej dynamické útoky riešila 
chladnokrvne. Najslabším článkom 

istanbulskej kvalifikačnej skupiny 
boli vari  rozhodcovia, na čo do-
platila Karina Morgošová v zápase 
proti Cerveraovej. Viacero zlých 
rezultátov ju rozhodilo, a to malo 

vplyv aj na výsledok. 
Proti Ukrajinkám si 
dvojhry zahrali Luk-

nárová a Vršková. 
Luknárová opäť zo-
pakovala svoj vý-
kon z predošlého 
dňa a nedovolila 
húževnatej súper-
ke viac, ako len 

doťahovať náskok 
v prvom sete. V dru-

hom už bol „kanárik“. 
Nádej ukrajinského teni-

su - Pivenová (ročník 1992), 
ukázala svoj veľký talent, dokázala 
zvíťaziť, hoci Lucia Vršková hrala 
lepšie ako v piatok. Štvorhra bola 
našou silnou stránkou, lebo sme vy-
hrali všetky tri stretnutia v rôznych 
kombináciách. 

Naše „šestnástky“ si zahrali kva-
litné zápasy v silnej kvalifikačnej 
skupine, čo je do ich tenisovej 
kariéry určite dobrý vklad.

 Rastislav  NAKLÁDAL,
 reprezentačný tréner

istanbul, turecko
1. kolo: Rumunsko – Španielsko 3:0, Srbsko 
– Slovensko 2:1 (Spremová – Morgošová 
63, 67(2), 63, Jovanovská – Vršková 63, 63, 
Ericová, Jovanovská – Luknárová, Vršková 
36, 64, 46), Bosna a Hercegovina – Turecko 
3:0, Ukrajina – Francúzsko 1:2
Semifinále: Srbsko – Rumunsko 1:2, Bosna 
a Hercegovina – Francúzsko 0:3
o 5. – 8. miesto: Slovensko – Španielsko 
2:1 (Luk nárová –  Del  Olmová 61, 
64, Morgošová – Cerveraová 36, 46, 
Morgošová, Vršková – Del Olmová, 

Lopezová 76(2), 75), Ukrajina – Turecko 3:0
Finále: Rumunsko – Francúzsko 3:0      
o 3. miesto: Bosna a Hercegovina – Srbsko 
0:3
o 5. miesto: ukrajina – Slovensko 1:2 
(Kovalská – Luknárová 46, 06, Pivenová 
– Vršková 62, 75, Kovalská, Pivenová 
– Luknárová, Morgošová 57, 57)
o 7. miesto: Španielsko – Turecko 3:0
ko n e č n é  p o ra d i e :  1 .  R u m u n s k o, 
2.  Francúzsko,  3.  Srbsko,  4.  Bosna 
a Hercegovina, 5. SlovenSko, 6. Ukrajina, 
7. Španielsko, 8. Turecko
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Zuzana LUKNÁROVÁ vyhrala 
všetky zápasy, v ktorých v Istanbule 

nastúpila

Jednu zo štyroch kvalifikačných skupín Winter 

Cupu junioriek do 16 rokov usporiadal v tomto 

roku Turecký tenisový zväz v Istanbule. A tak sa 

majstrovstvá Európy družstiev hrali paradoxne 

na druhej strane Bosporu – v ázijskej časti. 

�  
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Náš trojlístok vo finálovej skupine

Nehrajúcim kapitánom bol Jozef 
Mikovíni, ktorý nám o tomto vý-
jazde povedal: „Do Francúzska sme 
cestovali s menšími problémami. Do 
dejiska kvalifikácie sme prišli 8. 2. až 
v neskorých nočných hodinách, ale 
organizátori nás našťastie čakali na 
letisku v Nantes, odkiaľ nás autom 
dopravili do Cholet. Súťaž už bola, 
pochopiteľne, vyžrebovaná a naším 
prvým súperom bolo Bulharsko.

Na druhý deň ráno, po rozcvičení 
a prvom zoznámení sa s prostredím, 
sme nastúpili na zápas o 11.00 hod. 
V úvodnej dvojhre hral Michal 
Brtko s Mihovom. Po trocha ner-
vóznom začiatku a menej výraz-
nom druhom sete však nakoniec 
vyhral. Musím vyzdvihnúť jeho 
veľkú bojovnosť a dôsledné dodr-
žanie taktiky, čo mu dohromady 

prinieslo víťazstvo a nám prvý 
bod. Do druhého zápasu nastúpil 
Róbert Gašparetz, naša jednotka, 
proti bulharskej jednotke Nejkovi. 
V prvom sete sa náš reprezentant 
ťažko rozohrával, veľa kazil zrejme 
preto, že mu chýbala dostatočná 
koncentrácia. Prvý set preto prehral, 
no potom zlepšil pohyb, čo mu pri-
nieslo psychickú pohodu a v ďalšom 
vývoji už jasne dominoval. Pretože 
sme po prvých dvoch zápasoch 
viedli 2:0, na štvorhru som nasadil 
dvojicu Brtko – Košec, ktorá na 
naše konto pripísala tretí bod. Bol 
to zápas plný zvratov a bojovnosti, 
s lepším koncom pre nás. 

Na druhý deň nás čakal obáva-
nejší súper – Fínsko. Do prvého 
zápasu znova nastúpil Brtko, ktorý 
začal zápas dobre, no záver setu 

patril súperovi. Hral totiž aktívne, 
nečakal len na chybu nášho hrá-
ča. Brtko súperovi podľahol, ale 
nemožno mu vyčítať nedostatok 
bojovnosti. Chýbala mu však trocha 
väčšia skúsenosť z ťažkých zápasov, 
odvážnejšia hra najmä v konco-
vých loptách. Za stavu 0:1 nastúpil 
Gašparetz proti fínskej jednotke 
Sillanppaaovi. Od začiatku bolo 
vidieť, kto bude udávať tempo na 
dvorci. Vynikajúcou presnou hrou, 
dôraznými víťaznými údermi si náš 
hráč získal rešpekt a pre nás dôležitý 
prvý bod. Do štvorhry som nasadil 
dvojicu Gašparetz – Brtko, lebo 
hrávajú spolu štvorhru aj na tur-
najoch po Slovensku. Chlapci začali 
zápas vynikajúco, dobre sa dopĺňali, 
robili minimum chýb a v podstate 
bez väčších problémov získali pre 
nás rozhodujúci bod, ktorý nás 
posunul do finále, kde nás čakalo 
vynikajúce družstvo Francúzska. 
Keďže postup do finálovej skupiny 
sme už mali zabezpečený, rozhodol 
som sa nasadiť na post druhého 
hráča Ivana Košeca, aby zažil atmo-
sféru zápasu a tiež som bol zvedavý, 
ako ho celkove zvládne. Náš hráč 
na kvalitného súpera, ktorý nemá 
výraznejšie nedostatky, nestačil. 

Košec sa ale snažil, no častými ne-
vynútenými chybami uľahčil svojmu 
súperovi hladké víťazstvo. Do dru-
hej dvojhry nastúpil Gašparetz proti 
Obrymu. Robil som si väčšie nádeje 
na úspech, hoci obaja Francúzi sú 
o rok starší a skúsenejší. Francúz 
však od začiatku udával tempo, jeho 
presné a rýchle údery od základnej 
čiary nedávali Gašparetzovi šancu 
získať prevahu a v prvom sete mu 
dovolil uhrať iba jeden gem. Náš 
reprezentant potom hru vyrovnal, 
zlepšil pohyb, rýchlejšie reagoval 
na súperove lopty a vytváral si tlak 
aj z podania. Na víťazstvo to však 
nestačilo. Do štvorhry nastúpili 
Brtko s Košecom. I napriek snahe 
naša dvojica ostala na štíte súperov. 
Celkove sme teda prehrali 0:3 a do 
finálovej skupiny v Průhoniciach 
sme postúpili z druhého miesta.

Usporiadatelia zvládli turnaj 
organizačne na vysokej úrovni, 
menším nedostatkom bola iba nízka 
teplota v hale. Pri hre to však niko-
mu neprekážalo, čo som si odskúšal 
na vlastnej koži. Celým turnajom sa 
niesla rodinná atmosféra, pomáhali 
všetci z klubu a organizátorom sa 
treba za výborne zvládnutý turnaj 
iba poďakovať.“

Chlapci do 16 rokov
Cholet, Francúzsko
1. kolo: Dánsko – Fínsko 1:2, Slovensko 
– Bulharsko 3:0 (Brtko – Mihov 64, 46, 61, 
Gašparetz – Nejkov 36, 62, 62, Brtko, Košec 
– Mihov, Velev 75, 16, 62), Luxembursko 
– Francúzsko 0:3, Veľká Británia – Nemecko 
2:1
Semifinále: Slovensko – Fínsko 2:1 
(Brtko – Laaksonen 57, 36, Gašparetz 
– Sillanpaa 63, 62, Brtko, Gašparetz – 
Laaksonen, Sillanpaa 63, 64), Veľká Británia 
– Francúzsko 0:3

o 5. – 8. miesto: Dánsko – Bulharsko 1:2, 
Luxembursko – Nemecko 0:3
Finále: Slovensko – Francúzsko 0:3 
(Košec – Sternbach 06, 06, Gašparetz 
– Obry 16, 46, Košec, Brtko – Sternbach, 
Obry 36, 36)
o 3. miesto: Veľká Británia – Fínsko 1:2           
o 5. miesto: Bulharsko – Nemecko 0:3
o 7. miesto: Luxembursko – Dánsko 1:2
konečné poradie: 1. Francúzsko, 2. 
SlovenSko, 3. Fínsko, 4. Veľká Británia, 
5. Nemecko, 6. Bulharsko, 7. Dánsko, 8. 
Luxembursko

Róbert GAŠPARETZ, opora slovenského tímu

V dňoch 9. – 11. februára 2007 sa družstvo 

Slovenska chlapcov do 16 rokov zúčastnilo na 

kvalifikácii Winter Cupu (halové ME družstiev) 

vo francúzskom meste Cholet. Tvorili ho 

Róbert Gašparetz, Ivan Košec a Michal Brtko. 

� 



TOP 20 NA SVETE

P
o

ra
d

ie
 r

e
b

rí
č

k
o

v
 A

T
P

 a
 W

T
A

 T
O

U
R

 j
e

 k
 1

9
. 

2
. 

2
0

0
7

JUNIORI

P
o

ra
d

ie
 r

e
b

rí
č

k
a

 T
E

 j
e

 k
 2

2
. 

2
. 

2
0

0
7

JUNIORKY
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1. Federer (Švajč.)     8120
2. Nadal (Šp.) 4705
3. Davydenko (Rus.) 2825
4. Roddick (USA)  2715
5. González (Čile) 2685
6. Blake (USA) 2605
7. Robredo (Šp.) 2555
8. Ljubičič (Chorv.) 2260
9. Haas (Nem.) 2020

10. Nalbandian (Arg.)  1995
11. Ančič (Chorv.) 1975
12. Berdych (ČR) 1785
13. Murray (V.Brit.) 1650
14. Djokovič (Srb.) 1625
15. Ferrer (Šp.) 1610
16. Gasquet (Fr.) 1580
17. Baghdatis (Cyp.) 1445
18. Nieminen (Fín.) 1320
19. Štěpánek (ČR) 1315
20. Hewitt (Austr.)  1230

1. Mirnyj (B-rus.)  6205
2. Björkman (Švéd.)  6130
3. Bryan B. (USA)  5900
3. Bryan M. (USA)  5900
5. Knowles (Bah.)  4385
5. Nestor (Kan.) 4385
7. Hanley (Austr.) 4100
8. Ullyett (Zimb.)  4065
9. Zimonjič (Srb.)        3485

10. Santoro (Fr.) 3410
11. Damm (ČR)       3080
12. Paes (Ind.) 2905
13. Erlich (Izr.) 2435
13. Ram (Izr.) 2435
15. Vízner (ČR) 2405
16. Dlouhý (ČR) 2115
17. Perry (Austr.) 2035
18. Aspelin (Švéd.) 1905
19. Melzer (Rak.) 1825
20. Fyrstenberg (Poľ.) 1800

1. Šarapovová (Rus.)       3978
2. Heninová (Bel.) 3436
3. Mauresmová (Fr.)  2910
4. Clijstersová (Bel.) 2630
5. Kuznecovová (Rus.) 2554
6. Hingisová (Švajč.) 2359
7. Petrovová (Rus.) 2265
8. Dementievová (Rus.)  1869
9. Vaidišová (ČR) 1742

10. Čakvetadzeová (Rus.) 1650
11. Jankovičová (Srb.) 1626
12. Safinová (Rus.) 1569
13. Schnyderová (Švajč.) 1498
14. Ivanovičová (Srb.) 1463
15. S. Williamsová (USA) 1269
16. Na Li (Čína) 1150
17. Peerová (Izr.) 1139
18. Golovinová (Fr.) 1032
19. HANTUCHOVÁ (SR) 961
20. Grönefeldová (Nem.) 944

1. Raymondová (USA)  3946
1. Stosurová (Austr.) 3946
3. Blacková (Zimb.)  3545
4. Zi Jang (Čína) 2866
5. Jie Ženg (Čína) 2866
6. Huberová (JAR) 2836
7. Stubbsová (Austr.)  2378
8. Schiavoneová (Tal.) 2138
9. Peschkeová (ČR) 2123

10. Srebotniková (Slo.) 2013
11. Sugijamová (Jap.)  1926
12. Grönefeldová (Nem.) 1922
13. Ruano Pascualová (Šp.) 1920
14. HANTUCHOVÁ (SR) 1915
15. Shaughnessyová (USA) 1754
16. Safinová (Rus.) 1605
17. Suarezová (Arg.) 1576
18. Dechyová (Fr.) 1547
19. Zvonarevová (Rus.) 1520
20. Medinová (Šp.) 1392A
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TOP 10 REbRíČKA ITF

1. Eysseric (Fr.) 1105
2. KLIŽAN (SR) 975
3. Jebavý (ČR)  788
4. Klein (Austr.) 746
5. Romboli (Braz.) 736

6. Jones (Austr.) 721
7. Luncanu (Rum.) 707
8. Damico (USA) 660
9. Fabbiano (Tal.) 628

10. Bai (Čína) 612

1. Pavľučenkovová (Rus.) 1803
2. Milevská (B-rus.) 1050
3. Moritová (Jap.) 995
4. Wozniacká (Dán.) 887
5. Pivovarovová (Rus.) 866

6. Cohenová (USA) 841
7. Antoničuková (Ukr.) 807
8. Fichmanová (Kan.) 761
9. Vaňková (ČR) 760

10. Hofmanová (Rak.) 737

ATP
RACE - DVOJHRA

53. Hrbatý Dominik  18
122. Lacko Lukáš 4

NASADZOVACIE REbRíČKY 

DVOJHRA
23. Hrbatý Dominik  1108

163. Mertiňák Michal  263
196. Lacko Lukáš   206
218. Klec Ivo 185
282. Červenák Pavol 135
329. Čapkovič Kamil 112
387. Bruthans Viktor  84
585. Stančík Ján  39
598. Polášek Filip 37
605. Bocko Matej 36
607. Semjan Marek 36
631. Švarc Ladislav  31

1009. Zelenay Igor  8
1076. Janči Tomáš  6
1117. Borgula Boris 5
1142. Csarnakovics Erik  5
1142. Kližan Martin 5
1173. Macko Michal 4
1243. Horečný Matúš 4
1243. Polyák František 4
1243. Sikora Adrián  4
1262. Krošlák Ján 3
1417. Bohunický Tomáš 2
1417. Peterčák Milan 2
1534. Pažický Michal 1
1534. Somogyi Alexander 1
1534. Varsányi Michal 1
1534. Hromec Martin 1
1534. Kurtiš Andrej 1
1534. Mečíř Miloslav 1

ŠTVORHRA
66. Mertiňák Michal  797
79. Hrbatý Dominik  660

191. Čapkovič Kamil  293
285. Bruthans Viktor  193
317. Lacko Lukáš 173
330. Klec Ivo 166
336. Polášek Filip 159
646. Horečný Matúš  49
646. Hromec Martin 49
682. Bocko Matej 45
748. Červenák Pavol 38
752. Zelenay Igor   37
796. Semjan Marek 33
825. Stančík Ján 31

875. Krošlák Ján  26
1110. Pláteník Vladimír 12
1110. Mečíř Miloslav 12
1189. Miklušičák Peter 12
1208. Csarnakovics Erik 12
1244. Pažický Michal 9
1258. Polyák František 8
1432. Somogyi Alexander 5
1432. Durdík Martin 5
1462. Sikora Adrián 4
1622. Janči Tomáš 2
1622. Martin Andrej 2
1642. Čepel Roman 1
1642. Vajda Marián 1
1642. Šabata Radovan 1
1642. Stankovič Branislav 1
1642. Kližan Martin 1

WTA TOUR
DVOJHRA

19. Hantuchová Daniela  961
91. Gajdošová Jarmila 321
94. Suchá Martina  311

148. Cibulková Dominika 204
256. Nagyová Henrieta  97
260. Nociarová Dominika 94
279. Kučová Zuzana  82
300. Juricová Jana   74
306. Kachlíková Katarina  72
323. Cervanová Ľudmila  66
365. Tvarošková Lenka  52
398. Kurhajcová Ľubomíra  45
399. Rybáriková Magdaléna 45
400. Wienerová Lenka  45
440. Hrozenská Stanislava  39
641. Babáková Martina 17
706. Smoleňáková Linda  14
734. Fislová Eva  13
751. Czafiková Kristína 12
797. Vajdová Nikola 11
941. Malenovská Klaudia 7
982. Kochanová Monika 6
985. Husárová Janette 6

1076. Veresová Patrícia 5
1088. Balogová Martina 5
1099. Mlčochová Katarína 5
1185. Hojčková Lenka 4
1260. Kučová Kristína 3
1456. Bartošová Martina 1

ŠTVORHRA
14. Hantuchová Daniela  1915
37. Husárová Janette  957
56. Gajdošová Jarmila 668

237. Tvarošková Lenka  121

263. Suchá Martina 97
266. Hrozenská Stanislava 96
306. Fislová Eva  79
308. Kučová Zuzana   78
323. Nagyová Henrieta  71
340. Kachlíková Katarína  66
469. Kurhajcová Ľubomíra  36
479. Kučová Kristína 33
514. Babáková Martina  28
587. Cibulková Dominika 21
732. Smoleňáková Linda 12
798. Vajdová Nikola 9
798. Veresová Patrícia 9
802. Kochanová Monika 9
907. Hojčková Lenka     5
933. Wienerová Lenka 5
961. Illová Tatiana 4

REbRíČEK ITF 
JUNIORI

2. Kližan Martin 975
32. Martin Andrej 410
59. Brázdil Eugen  313

123. Klempa Zalán 212
276. Budoš Marek 111
430. Béreš Matúš 71
498. Čepel Roman 55
502. Gašparetz Róbert  53
809. Ševcov Tomáš 23
896. Gašparetz Alexander 17

1065. Daniš Marko 11
1073. Horváth Jaroslav 10
1543. Bod Tomáš 2
1543. Sobotka Ľuboš 2

 JUNIORKY
19. Kučová Kristína 608
38. Boczová Klaudia 461
52. Pochabová Michaela 372
62. Malenovská Klaudia 347

100. Širilová Monika 266
106. Kochanová Monika  262
126. Juríková Lenka 241
163. Kovarčíková Lucia 205
199. Poljaková Katarína 181
283. Cigániková Veronika 135
302. Rebrová Andrea 123
308. Veresová Patrícia 121
358. Vršková Lucia 103
365. Morgošová Karin 101
395. Tabaková Romana 92
477. Zlochová Zuzana 72
492. Balogová Martina 70
620. Kucianová Kristína 48

624. Mansfeldová Klaudia 48
629. Cibulková Dominika 47
684. Mečířová Lucie 41
689. Baranová Katarína 41
693. Illová Tatiana 40
962. Hríbiková Miroslava 21

1039. Sílešová Michaela 18
1048. Mravcová Ivana 17
1057. Schnappová Martina 17
1057. Jankovičová Veronika 17
1106. Luknárová Zuzana 15
1128. Popluhárová Andrea 15
1207. Krommelová Ivana 12
1236. Košťálová Martina 11
1255. Jůrová Petra 10
1255. Kuľhová Petra Mária 10
1373. Vajdová Nikola 10
1373. Mlčochová Katarína 10
1776. Šinská Adriana  2

REbRíČEK TE
DO 14 ROKOV

CHlAPCI
6. Horanský Filip 315

14. Partl Adrian 215
32. Vittek Filip 145
42. Freibold Milan 130
90. Čižnár Juraj 85

132. Kianička Adam 52
196. Zeman Matej 30
204. Novodomec Radoslav 30
220. Šimon Ján 25
266. Kasák Lukáš 15
332. Simčák Juraj 10

DIEVČATÁ
4. Juhászová Vivien 500

11. Čepelová Jana 350
22. Mészárosová Michaela 265
36. Záteková Veronika 220
52. Pondušová Karolína 170
61. Lazarová Barbora 145
72. Škamlová Chantal 130
94. Milinkovičová Danica  105

159. Uberalová Petra 60
170. Schmiedlová Karolína 55
180. Unčovská Katarína 50
298. Butkovská Lucia 20
347. Molnáriová Vanesa 15
348. Ondrušová Zuzana 15
438. Kucharová Michala 10
438. Pochabová Petra 10
438. Valková Laura 10
463. Petržalková Alexandra 10

SlOVENSKí HRÁČI 
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Vo dvojhre sa v Tarbes predsta-
vilo 9 chlapcov a 8 dievčat z pr-
vej svetovej desiatky, čo svedčí 
o dôležitosti tohto podujatia. 
Našu výpravu viedol reprezen-
tačný tréner mládeže František 
Horváth, ktorý mal na starosti 
náš najlepší štvorlístok – Vivien 
Juhászovú, Janu Čepelovú, Filipa 
Horanského a Adriána Partla. 
Jeho hodnotenie nášho vystú-
penia v Tarbes nevyznieva práve 
najoptimistickejšie:

„Skvelé obsadenie tohto turnaja 
sa zákonite muselo odraziť aj na 
úrovni hry. Udržovali ju vysoko 
najmä Američania a Francúzi. My 
sme, žiaľ, s výnimkou štvorhry 
dievčat, veľa vody nenamútili. 
Juhászová vyhrala iba nad She-
rovou z JAR, ale na Američanku 
ázijského pôvodu Minovú nema-
la. Súperka vedela všetko, kedy 
zrýchliť, kedy spomaliť, hrala 
hlavou, rýchlo a takmer bez chýb. 
Vyhrala zaslúžene. Juhászová 
síce v druhom sete zabojovala, 
ale o úspech v ňom sa pripravila 
značným počtom vlastných chýb. 
Čepelová zohrala s Rumunkou 
Stoicovou vyrovnaný, kvalitný 
zápas, v ktorom však mala sú-
perka v tajbrejku trochu viac 
športového šťastia. 

Ani chlapci neprekročili svoj 
tieň. Horanský bol v dueli s Talia-
nom Cammaratom lepší, hoci mu 
trochu ušiel úvod prvého setu. 
Hral však spoľahlivo z oboch 
strán a vyhral s prevahou. Ďalší 
súper, Francúz Lescure, bol však 

nad jeho sily, lebo hral rýchlej-
šie, bez chýb, mal výborné oba 
základné údery a celkove bol 
všestrannejší. Partl viedol nad 
svojím talianskym súperom 6:1 
a 2:0. Za tohto stavu urobil pár 
chýb, prestalo sa mu dariť, pri-
spôsobil sa hre Taliana a prehral. 
Škoda, lebo súper bol poraziteľný. 
Čepelová a Partl nezažiarili ani 
v súťaži útechy, takže radosť som 
mal v podstate iba zo štvorhry 
dievčat, ktoré sa dostali až do 
finále. Vo štvrťfinále však mali 
problémy s britskými súperkami. 

V klasickom postavení - jedna 
vpredu, jedna vzadu - sa im 
nedarilo, a tak zmenili taktiku. 
Obe ostávali vzadu a vo vhod-
nom okamihu išli k sieti. Súperky 
zrazu nevedeli, čo majú hrať 

a v rozhodujúcom sete nezískali 
ani bod! Najlepšie sa však našim 
dievčatám darilo v semifinále, 
v ktorom vyradili silný ruský pár 
Gavrilovová – Popovová, keď hra-
li variabilne vpredu i vzadu. Finá-
le sa hralo na centrálnom dvorci 
s množstvom ľudí v hľadisku, čo 
u našich vyvolalo značnú nervo-
zitu. Kým Čepelová bola oporou 
našej dvojice, Juhászovej sa neda-
rilo najmä pri sieti. Hra vpredu jej 
akosi nesedí. Treba však športovo 
uznať, že rusko-bieloruský pár 
Kirillovová – Orliková bol kvalit-
nejší. Naša dvojica chlapcov hrala 
po prvý raz spolu, a tak nečudo, 
že aj vinou nezohranosti vyhrala 
len jeden zápas.

Od nášho štvorlístka som čakal 
viac, nie som teda s jeho účin-
kovaním, z hľadiska výkonov, 
spokojný. Chlapčenský tenis je 
vonku bližší k tenisu mužov ako 
u nás, hráči sú spravidla rýchlejší, 
agresívnejší, aktívnejší, spoľah-
livejší a sebavedomejší. Platí to 
v podstate aj na hru dievčat, ktoré 
hrajú zväčša psychicky vyrovna-
nejšie a s menším počtom nevy-
nútených chýb ako naše. Máme 
teda nad čím rozmýšľať...“
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ESMáme nad čím rozmýšľať
Najlepší hráči našej juniorskej reprezentácie do 14 rokov sa na 

prelome januára a februára tradične zúčastňujú na medzinárodnom 
turnaji vo francúzskom meste Tarbes. Ide o najväčší turnaj, jednotku 
v tejto vekovej kategórii na svete, čo potvrdzuje aj fakt, že v tomto roku 
štartovali na ňom reprezentanti z 36 krajín všetkých kontinentov! 

tecnifibre3.qxd  19.2.2007  7:25  Page 1

vÝSleDkY naŠiCH
CHlaPCi - d v o j h r a: Partl (16) – 
Ceccarello (Tal.) 61, 26, 46.
Horanský (9) – Cammarata (Tal.) 64, 62, 
- Lescure (Fr.) 16, 36.
F: Boluda (1-Šp.) – Harrison (8-USA) 62, 
62.
Útecha: Partl – Cutura (Chorv.) 14, 14.
Š t v o r h r a: Horanský, Partl (2) – Hidalgo, 
Murra (Eku./Mex.) 63, 61, ŠF: - Commin, 
Gaydon (Fr.) 26, 46.
F: Rumler, Vrňák (1-ČR) – Egger, Harrison 
(6-USA) 61, 76(4).
DievČatÁ - d v o j h r a: juhászová (3) 

– Sherová (JAR) 60, 63, - Minová (USA) 
16, 57.
Čepelová (14) – Stoicová (Rum.) 36, 63, 
67(5).
F: Orliková (1-B-rus.) – Gibbsová (8-USA) 
64, 61.
Útecha: Čepelová – Martinsová (Por.) 40, 
54(2), ŠF: - Lukačová (Chorv.) 24, 41, 24.
Š t v o r h r a: Čepelová, juhászová (2) 
– Lorenzová, Muguruzová (Šp.) 63, 76(1), 
ŠF: - Baylissová, Robsonová (V.Brit.) 26, 64, 
10:0, SF: - Gavrilovová, Popovová (6-Rus.) 
75, 64, F: - Kirillovová, Orliková (1-Rus./B-
rus.) 26, 46.

Jana ČEPELOVÁ a Vivien JUHÁSZOVÁ našli vo štvohre premožiteľky až vo 
finále                    Foto: Dušan BarBuŠ
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„Na začiatku roka je vždy prob-
lém zostaviť program, lebo v Európe 
turnaje chýbajú,“ vysvetľuje tréner 
Huber dôvody amerického výjazdu. 
Pre štvoricu Jana Juricová, Domi-
nika Nociarová, Lenka Wienerová 
a Magdaléna Rybáriková sa núkali 
v januárovom termíne dva turnaje 
na Floride, ďalšie v Kalifornii a 
na Havaji. Boli to tri 25-tisíco-
vé a jedno 50-tisícové podujatie. 
V hlavných turnajoch však mala istú 
účasť iba Nociarová, ostatné museli 
hrať kvalifikáciu. V nich neboli naše 
hráčky často úspešné.

„Hru i výsledky poznačila ne-
rozohranosť na začiatku sezóny. 
Pravda, rátal som, že sa z kvalifikácií 
predsa len prebojujú vyššie,“ hovorí 
Huber. Podľa jeho slov zo štvorice 
uspokojila, herne i výsledkovo, len 

Juricová. „Iba na poslednom turnaji 
doľahla na ňu únava. Na rozdiel od 
ostatných sa lepšie vyrovnala s ner-
vozitou, ktorá poznačila výkonnosť 
hráčok,“ dodáva tréner. Wienerová 
pre zranenie odohrala len prvé dva 
turnaje (bude maródovať ďalšie tri 
týždne), Nociarová pôsobila na 
začiatku málo uvoľnená, jej hra sa 
však postupne zlepšovala. „Potre-
buje ďalšie turnaje, aby sa chytila 
a to isté platí o Rybárikovej, ktorá 
vlani dlho pauzovala pre zranenie 
a bolo vidieť, že jej chýbajú zápasy. 
Musí veľa hrať, aby sa dostala do 
formy i pohody, ktorá jej dopo-
mohla k dobrým výkonom pred 
letným zranením nohy,“ dodáva 
Peter Huber.

V zimných týždňoch budú po-
kračovať tieto tenistky, ktorým 

patria vo svetovom 
rebríčku priečky 
medzi 250. - 400. 
miestom, na 25-ti-
sícových turnajoch. 
Ku koncu roka by sa 
- podľa výkonnost-
ných plánov z NTC 
- malo toto kvarteto 
dostať na miesta v 
rozmedzí 100 - 250. 
„Je to náročný plán, 
najmä pre Nocia-
rovú a Rybárikovú, 
ktoré by mali atako-
vať stovku,“ pozna-
menáva Huber. 

Kvarteto hráčok Národného tenisového centra sa vrátilo zo štyroch 
turnajov v zámorí so skromnou bilanciou. „Od tohto výjazdu som 
čakal viac,“ priznal sa tréner Peter Huber. Najlepšie v jeho hodnotení 
vyznelo vystúpenie Jany Juricovej, ktorá vo floridskom Fort Walton 
Beach, ako kvalifikantka, našla premožiteľku až vo finále.

Tréner čakal od Ameriky viac

Hráčky ntC na turnajoch v zámorí
 tampa Walton Beach Waikoloa Palm Desert
jana juricová 3. k  f - 3. k
Dominika nociarová 1. h 2. h 1. h 1. h
magdaléna rybáriková 1. k 2. k 1. h 3. k
lenka Wienerová 3. k 1. k - - 

Poznámky: číslo znamená kolo, v ktorom hráčka prehrala, k - kvalifikácia, h - hlavný 
turnaj, f - finále.

 Aký bol rozdiel medzi vašou 
hrou na januárovom americkom turné 
a v polovici februára v Prahe?

V USA som bola roztrasená. V zá-
pasoch som hrala úplne inak ako na 
tréningoch. Po dlhej pauze zavinenej 
zranením som bola rada, že som absol-
vovala pár zápasov, aj keď som v zámorí 
nič neuhrala.

 Od februára trénuje s vami v NTC 
fedcupový kapitán Mojmír Mihal, kto-
rý vás sprevádzal na turnaj do Prahy. 
Dokedy má trvať táto spolupráca?

Zatiaľ do apríla. Keď má povinnosti, 
dozerajú na môj tréning ďalší tréneri 
v NTC. 

 Po pražskom postupe do finále sa 
očakávalo proti Kvitovej vaše víťazstvo. 
Aspoň podľa papiera, veď Češka bola 
kvalifikantkou.

Hrala však dobre, na rýchlom povrchu 
veľmi rýchlo. Má sedemnásť, ale je vyspe-
lá. Silnejšia a vyššia odo mňa. Ja som sa 
nevedela v celom finále dostať do tempa. 

Najlepší výkon som v turnaji podala proti 
Cetkovskej, semifinále so Záhlavovou 
bolo nervózne.

 Teraz by bolo dobré nadviazať na 
šnúru zápasov, ale v najbližších troch 
týždňoch - vzhľadom na rebríčkové 
postavenie - sa na žiadny turnaj nedo-
stanete.

Je to škoda, ale aspoň kvalitne po-
trénujem a zapracujem aj na kondičke. 
Predsa len, aj keď som s pražským finále 
spokojná, nehrám ešte tak dobre ako by 
som chcela. Do Prahy som išla so želaním 
uhrať nejaké to kolo. Uplynulé obdobie 
bolo náporom na moju psychiku, najviac 
mi chýbalo sebavedomie.

 Pre zranenie vám vlani ušla kvali-
fikácia na US Open. Myslíte si, že v máji 
by ste sa na Roland Garros mohli do 
grandslamovej kvalifikácie dostať?

To je teraz moja priorita. Musím však 
byť v rebríčku v aprílovom prihlasovacom 
termíne okolo 220. miesta. Nie je to ne-
možné. Treba dobre hrať a čosi uhrať.

Peter HUBER
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Rybáriková sa v Prahe chytila
Magdaléna Rybáriková bola pred rokom vo februári 266. na svete a predsta-

vovala si, že na začiatku tohtoročnej sezóny bude aspoň o sto miest vyššie. K 19.  
februáru sa však úspešná fedcupová reprezentantka v počítači našla až na 399. 
mieste. Pravda, to ešte nemala zarátané body za finále na 25-tisícovom podujatí 
v Prahe - Průhoniciach, ktoré ju posunú približne na 333. priečku.

rybáriková v Prahe - Průhoniciach
1. kolo: Kramperová (ČR) 6:3, 6:4, 
2. kolo: Ozgová (Nem.) 6:1, 2:6, 6:2,
Štvrťfinále: Cetkovská (4-ČR) 6:3, 6:1,
Semifinále: Záhlavová-Strýcová (1-ČR) 7:6 (5), 6:4,
Finále: Kvitová (ČR) 5:7, 6:7(2)
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Keď sa povie Tampa, Walton Beach, 
havajská Waikoloa alebo kalifornský 
Palm Desert - každý si predstaví láka-
vé dovolenkové destinácie, kúpanie 
v mori a opaľovanie na pekných 
plážach. Naše tenistky sa ledva stihli 
ponoriť do mora. Ba Jana Juricová na 
Havaj priletela naozaj iba na skok. 
Keď dohrala finále v Fort Walton 
Beach, chytala letecké spoje smerom 
na západ tak, že v utorok prišla a vo 
štvrtok už odchádzala. Pohľadom na 
Honolulu sa pokochala iba z okna 
lietadla. 
Život tenisového profíka je síce aj 
o cestovaní, ale nie o užívaní si krás-
nych miest. Na svoj posledný turnaj 
lanského roka letela Jana sama do 
Toronta. Hoci hrala v stredu a vypad-
la hneď v prvom kole, musela trčať 
v Kanade až do soboty, lebo nemohla 

zmeniť letenku. Vtedy odohrala 
iba jeden zápas. Po svojej druhej 
zámorskej ceste  jej ich na konto 
pribudlo trinásť, vrátane finálového 
s Francúzkou Parmentierovou vo 
Fort Walton Beach.
„Na to, že sme hrali na Floride, bolo 
v dejisku turnaja dosť chladno. Na 
záver sa rozpršalo tak, že organi-
zátori museli hľadať krytý kurt, aby 
sme vôbec dohrali,“ hovorí o svojej 
najnovšej skúsenosti Jana Jurico-
vá, 19-ročná odchovankyňa pieš-
ťanského tenisu. Prvý set odohrali 
finalistky vonku, na druhý museli 
cestovať 30 míľ mimo Fort Waltonu. 
„Začali sme o desiatej doobeda. Po 
prvom sete sme čakali do štrnástej, 
či neprestane pršať, potom sme pol 
hodinu cestovali autom na miesto, 
kde sme zápas dohrávali na krytom 

dvorci súkromného domu,“ popisuje 
Jana svoju finálovú anabázu. To 
už zo slovenskej výpravy zostala 
na Floride sama a za ostatnými sa 
musela presunúť na exotický Havaj, 
no vo Waikoloi nestihla kvalifikáciu. 
Keďže podľa pravidiel na 50-tisícový 
turnaj nemohla,  ako finalistka 25-
tisícového, dostať tzv. special exemp, 
cestou na Havaj teda len sledovala 
kolegyne z centra podľa itinerára. 
„Waikoloa je najkrajší kút zeme aký 
som doposiaľ videla. Bývali sme 
v rezorte Hilton, kde sme sa presú-
vali na kurty loďkou,“ rozplývala sa 
Jana nad atraktívnym letoviskom. 
Po šesťzápasovej víťaznej šnúre, pre-
hranom finále a dlhom lete naprieč 
Amerikou, na kalifornskom turnaji 
už cítila únavu. Tá ju premohla v 
trojsetovom finále kvalifikácie proti 

domácej Tuchbandovej. Napriek 
tomu sa vrátila spoza mora celkom 
spokojná. 
„Finále na Floride je zatiaľ najlepším 
výsledkom v mojej kariére,“ vraví 
tretiačka piešťanského gymnázia, 
ktorá už nakúka do tretej stovky 
svetového rebríčka. Ku koncu roka by 
mala - i chcela - byť okolo dvestého 
miesta. Jana si nestavia vzdušné 
zámky, plánuje realisticky. Svoj život 
v poslednom roku ešte viac prispô-
sobila tenisu - už má svoje súkromie 
v priváte pár krokov od NTC. „Je to 
príjemné bývanie a nestrácam čas. 
V škole však budem doháňať, moji 
spolužiaci sú už pred maturitou. 
Keď budú mať po nej, asi im budem 
trochu závidieť. Ale pre tenis musím 
aj  niečo obetovať.“

zuzana WiSterovÁ

 

Športový klub Tenis centrum Dúbravka 
Lysákova ulica, Bratislava – Dúbravka 

Objednávky - tel.: 0915 417 334      Info. - www.miso-sro.szm.sk

Honolulu si užila
z okna lietadla
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Pri hodnotení športových  vý-
konov niektorých hráčov, začnem 
tenistami ročníka 1989. Matúš 
Béreš (Slávia Trnava) – 1. nasadený, 
produkoval veľmi dobrú hru od 
základnej čiary, s  malým počtom 
vlastných,  nevynútených chýb. 
Škoda, že  sa v 3. sete štvrťfinále, 
v súboji s R.  Gašparetzom, za 
stavu 2:4 zranil a turnajový lekár 
mu neodporučil zápas dohrať. 
Z ďalších hráčov nasadenie potvr-
dili účasťou v semifinále Tomáš 
Ševcov (Tatran Prešov)  a Roman 
Čepel (Mladosť Košice). Obidvaja 
predviedli svoj typický variabilný 
tenis, s častou zmenou rytmu, čo 
platilo najmä na mladších hráčov, 
ktorých postupne zdolávali na ceste 
do semifinále. Z hráčov ročníka 

1989, ktorí zanechali dobrý dojem, 
si ešte zasluhujú zmienku Ľuboš 
Sobotka (Slávia SPU AX-V Nitra), 
Tomáš Bod (Mladosť Košice) , kto-
rý po vyhranom prvom sete viedol 
nad  R. Janúchom v druhom už 5:3 
a išiel podávať na víťazstvo, no aj 
tak prehral. Ďalej Peter Bača (TK 
Kysucké Nové Mesto) a domáci Mi-
roslav Dorčiak. Ten v prvom kole 
podľahol, po 2,5 hodinovom boji,  
neskoršiemu víťazovi  Janúchovi.

z Gašparetzovcov  
lepší róbert

Hráči ročníka 1990, až na víťaza 
majstrovstiev a druhého nasadené-
ho –  Janúcha, úplne prepadli. Skla-
maním bolo vystúpenie Alexandra 
Gašparetza, ktorého šampionát ne-

zastihol v dobrej forme. Na adresu 
Janúcha treba povedať, že  prešiel 
turnaj, až na malé zaváhanie vo 
štvrťfinále,  pomerne hladko, veď 
aj vo finále mu v súboji s R. Gašpa-
retzom stačili na víťazstvo iba dva 
sety. Janúch má výborný koncový 
forhend, o čom sa mohli na vlast-
nej koži presvedčiť jeho protihráči, 
ktorí - ak mu  umožnili použiť túto 
zbraň - boli obyčajne postavení do 
úlohy štatistov.

Väčšina hráčov  ročníka 1991 
neprekročila svoj tieň a odviedla 
len svoj štandard. Pravda, mali 
pomerne ťažké vylosovanie, ale ak 
sa chcú  v  budúcnosti presadiť a 
dosiahnuť prenikavejšie výsledky, 
musia sa zákonite lepšie popaso-
vať aj s takýmto vylosovaním Na 
záver mi ostal ročník 1992, teda 
najmladší účastníci šampionátu.  
Z hráčov, ktorí  sa predstavili na 
turnaji, už dlhšie poznám hru 
Róberta Gašpartza, ktorého som 
naposledy videl hrať na jeseň  roku 
2005. Odvtedy dosiahol veľký po-
krok  a zanechal vo mne vynikajúci 

dojem. Je to hráč, ktorý sa svojím 
výkonom radí už teraz  k tenistom 
starším o tri roky. Myslím, že 
väčšinu z nich  predstihne. Veľké 
zlepšenie  som  uňho videl hlavne 
v pohybe po dvorci a v jeho vykrý-
vaní. Bol vždy tam, kde bolo treba 
byť. Ak k tomu pridám, na jeho vek, 
veľmi dobré podanie, dobrú hru od 
základnej čiary, taktickú vyspelosť 
a v neposlednom rade i psychickú 
odolnosť, myslím si, že  má veľké 
predpoklady stať sa v čo najkratšom 
čase členom  NTC. Príjemným 
prekvapením bolo i vystúpenie J. 
Kovalíka (Slovan Slovenská spo-
riteľňa) , ktorý sa prebojoval až do 
štvrťfinále, keď porazil nasadenú 
osmičku J. Blaška (1. TK Rožňava) 
a prehral až s Tomášom Ševcovom. 
Jozef sa výkonom veľmi približuje 
Róbertovi Gašpartzovi.  Dúfam 
- a zároveň mu to aj  prajem - aby 
spolu vytvorili silnú dvojicu roč-
níka 1992, o ktorej budeme ešte 
určite počuť.

v Partizánskom  
vydarená premiéra

Turnaj o titul ha-
lového majstra SR 
staršieho dorastu bol 
z organizačnej stránke 
zabezpečený na veľmi 
dobrej úrovni, o čo sa 
pričinil celý organi-
začný výbor na čele 
s jeho riaditeľom Mi-
roslavom Kožárikom. 
Poďakovanie patrí 
aj vrchnému rozhod-
covi Marianovi Uhrí-
kovi a jeho zástupcovi 
Františkovi Kopálovi, 
ale i správcovi haly 
Ladislavovi Čaprn-
kovi. V neposlednom 
rade chcem poďakovať 
i hlavnému sponzorovi 
podujatia, firme RIAL-
TO s.r.o. Partizánske. 
Bez jej podpory by 
sme majstrovstvá ne-
mohli zorganizovať.

Miroslav DORČIAK,
zástupca riaditeľa 

turnaja

Janúch to mal len raz nahnuté
Tennis club Partizánske bol organizátorom halových majstrovstiev 

SR staršieho dorastu na rok 2007 po prvý raz vo svojej histórii. Turnaj 
sa hral na koberci Topgreen v novej polyfunkčnej športovej hale 
s dvoma dvorcami, ktorá patrí a. s. VEGUM Dolné Vestenice. Aj keď 
na turnaji chýbali prví štyria najlepší hráči podľa rebríčka SR - Kližan, 
Martin, Brázdil a Klempa,  majstrovstvá  splnili zo športovej stránky 
to, čo sme od nich očakávali.

vÝSleDkY
3. – 6. 2. 2007

D v o j h r a, 1. kolo: Béreš (1) – Varga 75, 
64, M. Bača – Benko 60, 62, R. Gašparetz 
– Križ 60, 60, Horváth (6) – Šuran 61, 60, 
Ševcov (4) – Kittler 64, 61, Brtko – Hostačný 
75, 63, Kovalík – Lahučký 61, 63, Blaško (8) 
– Hrehorčík 75, 75, Sobotka (5) – Grznár 
60, 61, P. Bača – Klobušovský 64, 61, Košec 
– Stanko 64, 57, 64, Čepel (3) – Kučera 

75, 76(5), Bod (7) – Dolinay 63, 75, A. 
Gašparetz – Havaj 36, 64, 64, Masár – Cisár 
63, 64, 64, Janúch (2) – Dorčiak 46, 62, 63,  
2. kolo: Béreš – M. Bača 62, 61, R. Gašparetz 
– Horváth 57, 61, 62, Ševcov – Brtko 62, 
61, Kovalík – Blaško 64, 76(4), Sobotka –  
P. Bača 63, 64, Čepel – Košec 64, 63, Bod 
– A. Gašparetz 63, 76(2), Janúch – Masár 
60, 61, ŠF: R. Gašparetz – Béreš 64, 67(6), 
42 skr., Ševcov – Kovalík 75, 63, Čepel 

– Sobotka 76(9), 64, Janúch – Bod 57, 
75, 62, SF: R. Gašparetz – Ševcov 62, 
63, Janúch – Čepel 75, 75, F: Janúch –  
R. Gašparetz 63, 64.
Š t v o r h r a, 1. kolo: Janúch, Sobotka (1) 
– Hrehorčík, Cisár skr., Dorčiak, Horváth –  
P. Bača, M. Bača 63, 63, Bod, R. Gašparetz 
(4) – Benko, Grznár 60, 61, Hostačný, 
Masár – Varga, Lahučký 46, 60, 64, Košec, 
Kučera – Kittler, Kovalík 46, 62, 61, Béreš, 

Blaško (3) – Stanko, Dolinay 61, 60, Brtko,  
A. Gašparetz – Klobušovský, Križ 57, 64, 62, 
Čepel, Ševcov (2) – Šuran, Havaj 75, 61, ŠF: 
Janúch, Sobotka – Dorčiak, Horváth 62, 63, 
Bod, R. Gašparetz – Hostačný, Masár 62, 61, 
Béreš, Blaško – Košec, Kučera 64, 61, Čepel, 
Ševcov – Brtko, A. Gašparetz 62, 63, SF: 
Janúch, Sobotka – Bod, R. Gašparetz 64, 
36, 62, Čepel, Ševcov – Béreš, Blaško skr.,  
F: Čepel, Ševcov – Janúch, Sobotka 63, 75.

Róbert JANÚCH              Foto: Dušan BarBuŠ
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Patrícia Veresová zaslúžene triumfovala v oboch súťažiach 
halových majstrovstiev SR starších dorasteniek, keď vo dvojhre a vo 
štvorhre nestratila v priebehu súťaže ani set. Ako sa zvykne hovoriť, 
dokonale využila „domáce“ prostredie v halách TK Kúpele Piešťany. 
Majstrovstvá niesli v tomto roku vo svojom názve meno hlavného 
reklamného partnera - spoločnosti Chirosan.

tk kúpele Piešťany
3. – 6. 2. 2007

vÝSleDkY
D v o j h r a, 1. kolo: 
Pochabová (1) – Blašková 
6 3 ,  6 0 ,  O r a v c o v á  
Šarišská 63, 61, Grácová 
– Mansfeldová 64, 75, 
Tabaková (7) – Hončová 
60 ,  61 ,  Veresová  (4 ) 
–  R ajnohová 61 ,  63 , 
Výrostková – Vinšová 61, 
62, Baranová – Šinská 
6 4 ,  6 1 ,  V r š k o v á  ( 6 ) 
– Maráčková 26, 64, 63, 
Morgošová (8) – Mečířová 
6 1 ,  6 2 ,  M o l n á r i o v á 

– Mészárosová 75, 
61, Popluhárová 
– Kostovičová 61, 
64 ,  Kochanová 
( 3 )  –  K u r i c o v á 

60, 61, Luknárová (5) 
– Vajdová 64, 62, Balogová 
– Michaličová 61, 62, 
Jůrová – Chymčáková 
63, 64, Malenovská (2) 
– Blašková 62, 63, 2. kolo: 
Pochabová – Oravcová 63, 
62, Tabaková – Grácová 
67(3), 75, 61, Veresová 
– Výrostková 60,  61, 
Vršková – Baranová 62, 61, 
Morgošová – Molnáriová 
6 3 ,  6 2 ,  K o c h a n o v á 
– Popluhárová 62, 46, 61, 
Balogová – Luknárová 
62, 36, 76(5), Malenovská 
– Jůrová 62, 36, 63, ŠF: 
Pochabová – Tabaková 61, 
76(4), Veresová – Vršková 
6 2 ,  6 3 ,  K o c h a n o v á 
– Morgošová 63,  63, 
Malenovská – Balogová 
62, 67, 64, SF: Veresová 
–  Pochabová 63,  64, 
Kochanová – Malenovská 
26, 63, 64, F: Veresová 
– Kochanová 64, 62.
Š t v o r h r a, 1. kolo: 
Molnáriová, Grácová – 
Baranová, Hončová 76(3), 
62, Blašková, Morgošová 
– Šinská, Maráčková 76(3), 
63, Oravcová, Popluhárová 
– Vajdová, Kochanová 
skr., Mészárosová, Jůrová 
– Kostovičová, Blašková 
skr., Luknárová, Tabaková 
– Rajnohová, Výrostková 
64, 75, Šarišská, Kuricová – 
Mansfeldová, Michaličová 
7 6 ( 3 ) ,  2 6 ,  6 4 ,  Š F : 
Veresová, Pochabová (1) 
– Molnáriová, Grácová 62, 
61, Oravcová, Popluhárová 
– Blašková, Morgošová 
75,  64,  Mészárosová, 
Jůrová  –  Luk nárová , 
Tabaková 64,  36,  63, 
Vršková, Malenovská (2) 
– Šarišská, Kuricová 60, 61, 
SF: Veresová, Pochabová – 
Oravcová, Popluhárová 60, 
61, Vršková, Malenovská 
– Mészárosová, Jůrová 
76(3), 16, 64, F: Veresová, 
Pochabová - Vršková, 
Malenovská 61, 61. 

Veľmi dobrý dojem z turnaja 
zanechala účasť i prístup dievčat 
ročníka 1989, ktoré - až po semifi-
nále - potvrdzovali svoje nasadenie 
a záver dvojhry bol plne v ich réžii. 
Súperkou Veresovej v záverečnom 
zápase sa stala, po veľmi vyrovna-
nom semifinále, Monika Kocha-
nová. Samotné finále bolo nielen 
herne dobré, ale - ako konštatovala 
aj ženská časť publika - vzhľadom 
na vystupovanie a osobný šarm 
oboch dievčat, aj veľmi pekné ..... 
Klaudia Malenovská musela o účasť 
v semifinále dva razy bojovať na 
tri sety a Michaela Pochabová si 
záver štvrťfinále proti Romane 
Tabakovej trocha skomplikovala, 
keď najskôr nevyužila mečbaly, 
ale v tajbrejku nakoniec druhý set 
udržala. 

v osmičke iba jedna 
nenasadená

Do štvrťfinále sa dostala len je-
diná nenasadená hráčka, Martina 
Balogová. Jej výkonnosť je však 
podstatne lepšia ako zaradenie v 
dorasteneckom rebríčku. Najskôr 
vydrela v záverečnom tajbrejku 
zápas 2. kola proti Zuzane Luk-

nárovej a následne neudržala 
4:2 v treťom sete proti Malenov-
skej. Navyše nebola zdravotne 
fit, ale chrípka, či prechladnutie 
sa tentoraz objektívne týkalo via-
cerých dievčat. 

Aj keď chýbali tri kvalitné hráč-
ky ročníka 1990 (Kučová, Boczová, 
Juríková), mala dvojhra veľmi 
slušnú úroveň. Do štvrťfinále sa 
dostali tri dievčatá z ročníka 1991, 
okrem už spomínanej Tabakovej aj 
M. Morgošová a L. Vršková. Z tých 
ešte mladších uhrali kolo P. Jůro-
vá, K. Baranová a na voľnú kartu 
usporiadateľa štartujúca 14-ročná 
V. Molnáriová. 

Je zrejmé, že hráčke, trénujúcej 
aj v zime temer výlučne na antu-
ke, nerobí problémy prechod na 
pomerne rýchly piešťanský sup-
reme-court, čo bolo vidieť v taj-
mingu úderov niektorých dievčat 
v prvých kolách. Ale každoročne 
sa zvyšujúci počet krytých dvorcov 
na Slovensku všeobecne zlepšuje 
tréningové možnosti a na hre je 
to aj vidieť. Na majstrovstvách 
SR štartovali hráčky, ktoré už 
s pravidelným zimným tréningom 
problémy zrejme nemajú. 

víťazky štvorhry suverénne

Štvorhru vyhrala P. Veresová so 
svojou stálou turnajovou partnerkou 
M. Pochabovou. Vyhrali už viaceré 
medzinárodné juniorské turnaje a 
o tom, že debla hrať vedia, svedčí aj 
skutočnosť, že v troch odohraných 
zápasoch stratili len šesť gemov. Zo 
spodnej strany pavúka sa do finále 
dostali K. Malenovská s L. Vrškovou, 
ale v semifinále ich „mladé“ Jůrová 
s Mészárosovou nemálo potrápili, 
lebo hrali už - napr. oproti vlaňaj-
šiemu letnému finále žiackych M-SR 
- celkom iného, podstatne lepšieho 
debla. 

To, že v súťaži 32 hráčok „priletela“ 
raketa niekedy pri striedaní strán 
k empajru oveľa skôr ako prišla sa-
motná hráčka, sa s „pripomienkami“ 
rozhodcov dalo bezproblémovo 
zvládnuť. Niektoré slovné úlety boli 
zbytočné, ale správanie dievčat bolo 
celkovo na slušnej úrovni. A rodičia 
v tejto vekovej kategórii už do hry 
skôr nezasahujú ...

S príchodom antukovej sezó-
ny budú už tie „staršie“ dievčatá 
štartovať skôr na ženských medzi-
národných turnajoch a juniorsky 
program postupne celkom vypustia. 
V Piešťanoch sme ich mali možnosť 
stretávať a každoročne sledovať ich 
tenisový rast počas mnohých tur-
najov, od prvých tenisových krokov 
ešte niekde v programe HTO. Na tej 
neľahkej ďalšej tenisovej ceste im 
želáme veľa úspechov. 

Rudolf VRÁBEL,
riaditeľ majstrovstiev

Dva tituly 
pre Patríciu
Veresovú

Foto: Dušan BarBuŠ

�� 



H
M

 S
R

 –
 M

U
ŽI

 A
 Ž

EN
Y

Len to najlepšie pre zdravie, 
�tness a krásu.

20-percentná zľava 
pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

D v o j h r a - 1. kolo: Stano (1) – Hrabko 60, 
60, Demko – László 60, 60, Bod – Chebeň 
60, 62, Gálik – Baliak (5) 63, 63, Vajda (4) 
– Zalubil 76(4), 75, Horský – Čepel 64, 
64, Brondoš – Vénos 06, 64, 64, Pavlík (8) 
– Havaj 76(2), 64, Sikora (6) – Ševcov 63, 
76(1), Čurgali – Kolesár 61, 60, Doležal 
– Mydla 64, 61, Horný (3) – Kanka 61, 62, 
Blaško – Pištek (7) 75, 75, Janúch – Mráz 
64, 61, Durdík – Kubiš 62, 62, Boleman (2) 
– Varmus 63, 62, 2. kolo: Demko – Stano 62, 
61, Bod – Gálik 76(2), 76(3), Vajda – Horský 
26, 61, 60, Pavlík – Brondoš 61, 57, 64, 
Sikora – Čurgali 60, 64, Horný – Doležal 
62, 62, Janúch – Blaško 61, 43 skr., Durdík 
– Boleman 75, 64, ŠF: Demko – Bod 62, 63, 
Pavlík – Vajda 63, 64, Horný – Sikora 63, 
36, 62, Durdík – Janúch 75, 67(6), 62, SF: 

Demko – Pavlík 46, 60, 62, Durdík – Horný 
52 skr., F: Durdík – Demko 67(1), 62, 61.
Š t v o r h r a - 1. kolo: Durdík, Horný 
(1) – Brondoš, Vajda 63, 60, Mráz, Zalubil 
– Hrabko, László 60, 61, Ševcov, Čepel (4) 
– Kolesár, Chebeň 60, 60, Sikora, Kubiš 
– Gálik, Boleman 76(4), 61, Kanka, Horský 
– Čurgali, Doležal 64, 64, Janúch, Bod (3) 
– Demko, Stano 76(2), 26, 61, Pavlík, Baliak 
– Blaško, Havaj 75, 62, Pištek, Varmus (2) 
– Mydla, Vénos 63, 61, ŠF: Durdík, Horný – 
Mráz, Zalubil 61, 61, Sikora, Kubiš – Ševcov, 
Čepel 36, 64, 63, Janúch, Bod – Kanka, 
Horský 61, 26, 63, Pavlík, Baliak – Pištek, 
Varmus 61, 61, SF: Durdík, Horný – Sikora, 
Kubiš 64, 63, Janúch, Bod – Pavlík, Baliak 
76(3), 76(3), F: Durdík, Horný – Janúch, 
Bod 62, 63.

D v o j h r a - 1. kolo: Výrostková – Blašková 
63, 46, 64, Mravcová – Erdélyiová 62, 62, 
Žiačiková (8) – Gogová 60, 62, Nemcová 
– Csongrádyová 61, 64, Michaličová – Krá-
ľová 64, 63, Dobrovolná (6) – Belejová 67(6), 
76(3), 61, Balogová – Ontková 60, 60, Šarišská 
– Šimková 62, 62, Slováková (7) – Jasová 
62, 67(4), 75, Košťálová – Birčeková 62, 62, 
Vinšová – Voščeková 64, 26, 64, 2. kolo: Vý-
rostková – Veresová (1) 26, 75, 61, Mravcová 
– Žiačiková 06, 63, 63, Nemcová – Maráčková 
(4) 61, 64, Michaličová – Oravcová (5) 63, 
76(8), Balogová – Dobrovolná 60, 61, Šarišská 
– Baginová (3) 61, 75, Košťálová – Slováková 
60, 60, Pochabová (2) – Vinšová 61, 63, ŠF: 
Výrostková – Mravcová 62, 62, Nemcová – Mi-
chaličová 75, 61, Balogová – Šarišská 64, 62, 
Pochabová – Košťálová 60, 63, SF: Nemcová 

– Výrostková 75, 61, Pochabová – Balogová 
75, 60, F: Pochabová – Nemcová 61, 61.
Š t v o r h r a - 1. kolo: Csongrádyová, Dobro-
volná – Kráľová, Výrostková 62, 64, Belejová, 
Košťálová (4) – Nemcová, Vinšová 36, 64, 61, 
Mravcová, Blašková – Oravcová, Gogová 62, 
75, Šarišská, Jasová – Slováková, Erdélyiová 
62, 64, Maráčková, Balogová – Šimková, 
Žiačiková 63, 62, ŠF: Veresová, Pochabová 
(1) – Csongrádyová, Dobrovolná 60, 64, 
Mravcová, Blašková – Belejová, Košťálová 
46, 62, 62, Voščeková, Baginová (3) – Šarišská, 
Jasová 36, 62, 63, Maráčková, Balogová – Bir-
čeková, Michaličová (2) 61, 61, SF: Veresová, 
Pochabová – Mravcová, Blašková 63, 62, 
Maráčková, Balogová – Voščeková, Baginová 
63, 75, F: Veresová, Pochabová – Maráčková, 
Balogová 61, 75.

VÝSlEDKY HAlOVÝCH MAJSTROVSTIEV SR
muŽi

TK Akademik Košice
10. – 13. 2. 2007

ŽenY
STŠ Michalovce

10. – 13. 2. 2007 
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