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Aj Hantuchová medzi ocenenými

Tenisoví fanúšikovia v rozhodovaní o najpopulárnejšej
dvojici ženskej štvorhry za rok 2005 dali najviac hlasov
páru Daniela Hantuchová - Ai Sugijamová. Slovensko
- japonská dvojica si prevzala ocenenie v Miami, kde
na slávnosti dekorovali aj ďalších úspešných tenistov
roka 2005. Špeciálne ocenenia humanitného charakteru
prevzali Juhoafričanka Liezel Huberová, ktorá s manželom
založila charitatívnu nadáciu na pomoc postihnutým
hurikánom Katrina a Španiel Carlos Moya. Ten daroval
odmenu za víťazstvo na turnaji v indickom Chennai na
podporu postihnutým katastrofou cunami.

Profesionálni tenisti roka: Roger Federer a Kim Clijstersová
Páry roka vo štvorhre: Bob a Mike Bryanovci a Lisa
Raymondová - Samantha Stosurová
Cena za najvýraznejšie zlepšenie: Rafael Nadal
a Ana Ivanovičová
Nováčikovia roka: Gael Monfils a Sania Mirzová
Návraty roka: James Blake a Kim Clijstersová
Cena fanúšikov pre najpopulárnejší pár ženskej
štvorhry: Daniela Hantuchová a Ai Sugijamová

Reprezentáciu krajiny
som vždy považoval za
čosi posvätné. Díval
som sa na ňu ako na
najvyššie štádium snaženia každého športovca. Platí to aj v takom profesionálnom
športe, akým je tenis.
Pravda, viem aj to, že nie vždy, každý rok,
možno odovzdať reprezentácii maximum,
a pritom dosahovať aj výsledky, po ktorých
každý hráč, podľa svojich ambícií, túži.
Stáva sa, že hráč či hráčka nie je v najlepšom psychickom stave. Alebo sa im
nedarí v osobnom živote. Či v tenisovom
napredovaní. Možno si chcú zvoliť odpočinkový interval od reprezentácie. Mám pre to
pochopenie. Chápem aj ospravedlnenie tenistiek, keď im do turnajového programu
nezapadá Pohár federácie, z hľadiska presunov z kontinentu na kontinent. Alebo
z hľadiska zmeny povrchov. Napríklad predvlani, keď bola Daniela Hantuchová v kríze,
z ktorej sa snažila dostať, dala prednosť individuálnemu programu. Bolo by chybou ju
za to zatracovať. Keď roku 2002 Slovensko
vyhralo Pohár federácie, hráčky najlepšie
dokumentovali svoj vzťah k reprezentácii.
Vtedy Hantuchová obetovala prípravu na
Masters a nastúpila v Pohári federácie.
Hráčky v Pohári federácie nehrajú kvôli
peniazom, v tejto súťaži nie sú vysoké
prémie. Hovoril som s našimi tenistkami.
Záujem reprezentovať prejavili všetky.
Mojou ambíciou, v pozícii slovenského
fedcupového kapitána, je utvoriť dobrý
duch v tíme. Skĺbiť mladé hráčky so
skúsenými. Aby v tíme vládla zdravá
rivalita, aby si mladšie hráčky vážili staršie,
súčasne aby sa snažili dostať na ich miesta.
Mladšie hráčky musia priniesť nebojácnosť
do tímu, musia sa chcieť dostať na pozície
starších tenistiek a prekonať ich. Budeme
radi, keď Danielu Hantuchovú budeme mať
opäť v tíme. Jej herný prejav ju predurčuje
byť vo svetovej desiatke, aj keď tam
momentálne nie je. Páči sa mi Magdaléna
Rybáriková, najmä uvoľnenosťou a ťahom
na bránku. Bojovnosťou vynikajú Martina
Suchá alebo Dominika Cibulková.
Príkladom nezlomnej vôle je nestarnúca
Janette Husárová, ktorá - napriek polročnej
pauze po operácii kolena - veľmi chce
pomôcť tímu uplatnením svojich deblových
skúseností. Z takýchto hráčok sa dá utvoriť
skvelý tím. Bol by som rád, keby si mohli
príležitostne spolu zatrénovať. Čím väčšia
konkurencia, tým lepšie budú hrať a tým
skôr sa Slovensko v Pohári federácii vráti
tam, kde prednedávnom patrilo - medzi
elitu.
Mojmír MIHAL,
kapitán tímu Slovenska
v Pohári federácie
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V 44. ročníku ženskej tímovej tenisovej súťaže štartuje 89 krajín

Antuka stále v kurze
V rámci parížskeho finále Pohára
federácie 2005 Rusko – Francúzsko
(3:2), ktoré na Roland Gar ros
počas dvoch dní sledovalo 30-tisíc
divákov, podpísal BNP Paribas
s Medzinárodnou tenisovou federáciou
kontrakt o podpore Fed Cupu do roku
2011. Významná banka je hlavným
sponzorom Davis Cupu už od roku
2001, a tak sa stala partnerom pre
obe najvýznamnejšie tímové tenisové
súťaže.

na svojom obľúbenom povrchu. Pod holým
nebom odohrajú aj atraktívny súboj Nemecko - USA v Ettenheime.
Svetová skupina
22. – 23. apríla
Francúzsko – Taliansko
Španielsko – Rakúsko
Nemecko – USA
Belgicko – Rusko
II. svetová skupina
22. – 23. apríla
Japonsko – Švajčiarsko
Chorvátsko – Argentína
Thajsko – Česko
Indonézia – Čína
I. skupina v zónach

V prvom kole svetovej skupiny sa všetky tímy stretnú na antuke. Rusko začína
obhajobu prvenstva v päťtisícovej hale
v belgickom Liege. Antuku si zvolili aj Francúzky. Minuloročné finalisty privítajú v Paláci športu v Nancy Taliansko a Španielsko
hrá na štadióne vo Valnecii s Rakúskom tiež

17. – 23. apríla – americká (Bogota):
Brazília, Kanada, Čile, Kolumbia, Kuba,
Mexiko, Portoriko, Uruguaj, ázijsko
– oceánska (Soul): Austrália, Tchajwan, India, Kórejská rep., Nový Zéland, Filipíny, Uzbekistan, euro-africká (Plovdiv)- účastnícke krajiny
uvádzame na 3. strane.

Rusko, víťaz Pohára federácie 2005 - zľava: Vera Duševi
nová, Anastasia Myskinová, kapitán Šamil Tarpiščev, Dinara Safinová, Jelena Dementievová

POHÁR FEDERÁCIE
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Slovensko čaká v Plovdive náročný týždeň
V Pohári federácie obhajuje prvenstvo Rusko, naše hráčky v I. skupine euro-africkej zóny
a čo je podstatné - chce reprezentovať. Ak
bude zdravotne v poriadku, jej účasť v tíme veľmi vítam,“ hovorí na adresu skvelej deblistky Husárovej kapitán. V akadémii má Mihal pre ženy kvalitných sparingpartnerov - chlapcov, ktorí sú dobrí vo
svojich ročníkoch. Hra s tenisovými profesionálkami je aj pre nich užitočná. Tréningový proces majú tenistky v akadémii
zabezpečený kedykoľvek, keď to potrebujú
po návrate z turnaja.
Kapitán pozýval do tímu Pohára federácie aj Gajdošovú. Tá hrala dlhodobo v AusMihal sa vybral v závere marca za veľ- trálii. „Oznámila mi, aby som s ňou nekú mláku na turnaj v Miami, aby si pozrel rátal,“ znela Mihalova informácia o hráčpredovšetkým slovenské tenistky, ale aj ke, ktorá v minulých týždňoch úspešne
hráčky, s ktorými sa môžu naše stret- atakovala prvú stovku. Ak teda nedostane
núť v bulharskom Plovdive. Tam 16. aprí- pozitívnu odpoveď od Daniely Hantula vyžrebujú turnaj I. euro-africkej zóny chovej, v Plovdive si za predpokladu, že
a o deň neskôr ho aj rozohrajú. Zo 17 kra- zmluvu podpíše Martina Suchá, zahrajú
jín postúpia do júlového play off o II. sve- i lanské debutantky Magdaléna Rybáritovú skupinu dve
ková, Dominika
najlepšie družCibulková a veRealizačný tím Slovenska
teránka Janette
stvá. Plovdivskí
Mojmír MIHAL
účastníci – vrá- Kapitán
Husárová.
Ľubomír KURHAJEC
tane Slovenska Tréner
Družstvo od- oznámili nomi- Kondičný tréner
lieta do PlovdiMichal KOVARČÍK
náciu do 27. mar- Lekár
vu 15. apríMUDr. Roman FANO
ca (po našej uzá- Fyzioterapeut
la, kapitán naZdenko ĎURIŠ
plánoval predvierke). „Do Miami som sa vybral
tým niekoľko dní
so zámerom vidieť hráčky v akcii, ale ich aj domácej prípravy na antuke. „Chcem, aby
získať do tímu,“ hovorí Mihal. Myslel tým sa hráčky cítili v tíme dobre. Vypočujem si
na dve najlepšie – Hantuchovú a Suchú. ich požiadavky, neodmietam spoluprácu
Odkedy sa stal kapitánom, je s tenistkami s osobnými trénermi. Ak si každý uvev permanentnom kontakte. „Hatuchovej domí aké sú kompetencie v tíme, všetpočas domáceho pobytu, ak ma o to po- ko sa dá zladiť,“ pripomína Mihal. Je mu
žiada, zabezpečujem sparingpartnerov. jasné, že na víťazstvo v skupine bude poĎalšie hráčky trénujú u mňa v akadémii,“ trebné vyhrať tri stretnutia. Aj keď je možvraví Mihal. K Cervanovej a Suchej pribudli ná aj alternatíva s dvoma výhrami. „S tým
neskôr Kurhajcová i Husárová, ktorá po by som radšej nekalkuloval. Verím, že polanskej operácii kolena chce znovu hrať stavíme družstvo, s ktorým sa nám podarí
v Pohári federácie. ,,V januári iba posilňo- prebojovať do júlového play off,“ dodáva.
vala. Vo februári začala hrať v pohybe, cí- To by znamenalo vyhrať skupinu plus setila sa dobre, bola pod dohľadom lekára mifinálový zápas.
(zw)
Vlani prežilo Slovensko svoj najhorší
rok vo fedcupovej histórii. Po
prehrách vo Švajčiarsku a Thajsku
zostúpilo z elitnej šestnástky
do I. skupiny euro-africkej zóny.
Z nej bude cesta späť do lepšej
spoločnosti veľmi náročná. Tím
s novým kapitánom Mojmírom
Mihalom môže byť úspešný len za
predpokladu, že bude nastupovať
n a z á p a s y v čo n a j s i l n e j š o m
zložení.

Jelena JANKOVIČOVÁ

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ

Ana IVANOVIČOVÁ

Shahar PEEROVÁ

Michaella KRAJICEKOVÁ

Kto môže byť v Plovdive?
Slovensko (7.): Suchá, Rybáriková,
Cibulková, Husárová, Kurhajcová, Slovinsko
(18.): Srebotniková, Bulharsko (19.):
Pironkov á, Male jevov á, Bielorusko
(22.): Jakimovová, Azarenková, Izrael
(23.): Peerová, Smašnovová, Ukrajina
(24.): Kutuzovová, Savčuková, A. a K.
Bondarenkové, JAR (27.): Grandinová,
Holandsko (30.): Krajiceková, Srbsko
a Čier na Hora (31.): Iv anovičov á,
Jankovičová, Estónsko (32.): Kanepiová,
Aniová, Luxembursko (34.): Kremerová,
Schaulová, Maďarsko (38.): Czinková,
Nagyová, Švédsko (39.): Arvidssonová,
Dánsko (40.): Wozniacká, Veľká Británia
(42.): Keothavongová, Rumunsko (46.):
Gallovitsová, Fínsko (47.), Laineová.
V zátvorke za krajinami je poradie
v rebríčku Pohára federácie.

Najlepšie hráčky v krajinách
I. skupiny euro-africkej zóny
15.	Hantuchová
Slovensko
16.	Ivanovičová Srbsko a Čierna Hora
27.	 Jankovičová Srbsko a Čierna Hora
33.	Peerová
Izrael
34.	Arvidssonová
Švédsko
37.	 Smašnovová
Izrael
56.	Krajiceková
Holandsko
Poradie v rebríčku je k 20. 3. 2006

Dominika CIBULKOVÁ
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KONTAKTY
Slovenský tenisový
zväz
Príkopova 6,
831 03 Bratislava
Prezident :
RNDr. Tibor Macko
tel.: 033/76 26 628
02/492 09 889
fax: 02/492 09 879
tibor.macko@stz.sk
Generálny sekretár:
Ing. Igor Moška
tel.: 02/492 09 875
fax: 02/492 09 878
igor.moska@stz.sk
Sekretariát:
tel.: 02/492 09 801
fax: 02/492 09 878
Trénerský úsek
Ústredný tréner:
Ing. Vladimír Habas
tel.: 02/492 09 809
fax: 02/492 09 882
vladimir.habas@stz.sk
Metodik STZ:
Ing. Ladislav Macko
tel.: 02/492 09 836
ladislav.macko@stz.sk
Asistentka:
Mgr. Miriam Macková
tel.: 02/492 09 832
fax: 02/492 09 882
miriam.mackova@stz.sk

Medzinárodný úsek
Sekretár:
PaedDr. Ľubomír Páleník
tel.: 02/492 09 877
fax: 02/492 09 879
lubomir.palenik@stz.sk
Športovo-technický úsek:
Sekretárka:
Ing. Janka Siebenstichová
tel.: 02/492 09 886
fax: 02/492 09 879
janka.siebenstichova@stz.sk
Alena Černušáková
tel.: 02/492 09 887
alena.cernusakova@stz.sk
Zdena Šuhajová
tel.: 02/492 09 886
zdena.suhajova@stz.sk

STZ Marketing
spol. s r. o.
Príkopova 6,
831 03 Bratislava
Finančný riaditeľ:
Ing. Ivan Greguška
tel.: 02/492 09 805
ivan.greguska@stz.sk
Pokladňa:
Oľga Liptáková
tel.: 02/492 09 880
olga.liptakova@stz.sk
Tlačové oddelenie
Šéfredaktorka:
PhDr. Zuzana Wisterová
tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk
redaktor:
prom. fil. Eduard Bednárik
tel.: 02/492 09 895
eduard.bednarik@stz.sk
Počítačové oddelenie:
Správca퀯siete:
Ing. Augustín Straka
augustin.straka@stz.sk

tel. byt: 033/76 22 341
mobil: 0905 315 539
Úradné hodiny:
pondelok - piatok
8.00 - 12.00 h
Okrem stredy:
14.00 - 19.30 h

Bratislavský
tenisový zväz

Sekretárka:
Dagmar Regendová
tenis@sportbb.sk
Sídlo:
Partizánska cesta 93,
975 84 Banská Bystrica
Listový kontakt:
P. O. Box 158, 975 84
Banská Bystrica
tel./fax: 048/41 42 252
tel. byt: 048/42 54 266
mobil: 0905 91 81 01
Úradné hodiny:
pondelok - piatok
9.00 - 15.00 h

Sekretár:
Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.
michal.nemec@stz.sk
Sídlo: Príkopova 6, 831 03
Bratislava
tel./fax.: 02/492 09 876
mobil: 0903 207 642
Úradné hodiny:
Pondelok: 9.00 - 13.00 h
Utorok a štvrtok:
14.00 - 18.00 h

Západoslovenský
tenisový zväz
Sekretár:
Miroslav Repík
zapadotenis@stonline.sk
Sídlo: TK Kúpele Piešťany,
E. Beluša 2
Listový kontakt:
Pod Párovcami 14,
921 01 Piešťany
tel.: 033/77 42 675
tel./fax.: 033/76 26 628

Stredoslovenský
tenisový zväz

Východoslovenský
tenisový zväz
Sekretár:

Ing. František Krepelka
krepelka@netkosice.sk
Sídlo: Vodárenská 15,
041 01 Košice
Listový kontakt: Stará
Baštová 7, 040 01 Košice
tel./fax.: 055/ 63 34 939
tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51
Úradné hodiny:
pondelok - piatok
16.00 - 18.00 h

Národné tenisové
centrum, a. s.
Príkopova 6,
831 03 Bratislava
Recepcia:
tel.: 02/492 09 888
Sekretariát:
Ivana Švancarová
tel.: 02/492 09 845
ivana.svancarova@stz.sk
Technický riaditeľ:
Ing. Pavel Polák
tel.: 02/492 09 800
fax: 02/492 09 840
pavel.polak@stz.sk
zástupca riaditeľa:
Ing. Peter Grandtner
tel.: 02/492 09 831
fax: 02/ 492 09 878
peter.grandtner@stz.sk
Marketing:
Marketingová riaditeľka:
Mgr. Iveta Hanušková
mobil: 0903/219 462
tel.: 02/492 09 807
iveta.hanuskova@stz.sk
Lucia Cvengrošová
mobil: 0908 743 869
tel.: 02/492 09 808
lucia.cvengrosova@stz.sk
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Wilson sa stal distribútorom
všetkých produktov Luxilon
[CHICAGO] - Wilson, svetový líder v tenisovom priemysle a jeho
materská spoločnosť Amer Sports, sa stali partnermi spoločnosti
Luxilon Sports, s úmyslom spolupracovať ako exkluzívny svetový
distribútor monofilamentových výpletov a iných produktov značky
LUXILON.

Luxilon, belgická spoločnosť
s vedúcim postavením vo výrobe
monofilamentových výpletov, je
partnerom viac ako 800 top svetových hráčov a je oficialnym výpletom turnajov ATP (Association
of Tennis Professionals) i WTA
(Women’s Tennis Association),
ako aj of icialnym vypletačom
na niekoľkých kľúčových medzinárodných tenisových udalostiach.
“ Naša spolupráca s LUXILONom
dáva možnosti znásobiť silu
oboch značiek na maloobchodnej
a hráčskej úrovni a pomáha im
zlepšiť ich globálne obchodné
aktivity. Rozsiahla a silná distibučná sieť Wilson distribútorov
i obchodných zastúpení Amersport na celov svete, zohrá hlavnú úlohu v úspešnej budúcnosti
obidvoch značiek,” hovorí Brian
Dillman, viceprezident Wilson
Racquet Sports.
Wilson získal pre svojich zástupcov všetky práva na me-

dzinárodnú distribúciu všetkých
značkových produktov Luxilon,
ktoré zahŕňajú tenisové, bedmintonové a squošové výplety.
Produktové portfolio obsahuje
výplety obidvoch profesionálnych
tenisových Tour aj oficiálne výplety turnajov: NASDAQ 100, CHINA Open, Tennis Masters Cup,
ATP Junior Gold a Luxilon Junior Cup.
Súčasné strategické iniciatívy
značky Wilson dostať do povedomia značky ako ”výpletového
dodávateľa” na profesionálnych
aj amatérskych turnajoch, priamo korešpondujú s úmyslami Luxilonu. Zástupcovia spoločnosti
Wilson oznámili ešte v minulom
roku svoje plány na spoluprácu s
United States Tennis Association
(USTA) od začiatku roku 2006,

V hradn dovozca a distribútor zna ky

Völkl
www.volkl.sk
12 x 2m
Tenisová plachta 1790,-sk

Tovarnícka 2412/29
Topo any

www.prospro.szm.sk

Z tour

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

tel.: 0905 664 277

KÚPIM jednoduchý starší nahrávací stroj pre deti. Mobil: 0907/859909.

ako oficiálny partner US Open
v súvislosti s tenisovými výpletmi.
“Wilson ponúka dobre etablovanú distribučnú sieť a úspešne organizovanú obchodnú stratégiu, ktorá nám dáva možnosť
upriamiť svoj rast ako značky špecializovanej na výplety. “ potvrdil
Bob Daelemans, výkonný riaditeľ
spoločnosti Luxilon.
Luxilon ponúka high-tech výplety v produktovej línii, označenej ako BIG BANGER®, ktoré
používa viac ako 60% hráčov z
prvej stovky rebríčka ATP a približne 30 % hráčok z prvej stovky
rebríčka WTA. Luxilon pokračuje
v riadení svojej obchodnej stratégie naďalej na “ brand úrovni “,
organizuje promo a vývojové aktivity pod vedením Daelemansa.
Nico Van Malderen, majiteľ
spoločnosti LUXILON Sport N.V.,
potvrdil snahu oboch spoločností
o synergický rozvoj obidvoch zna-

čiek a o integráciu produktov Luxilonu pod obchodnú silu Wilsonu. “
Predstavitelia oboch značiek
sa pri tomto kroku neobávajú
vzájomnej konkurencie oboch
značiek. Výplety LUXILON pred-

stavujú najvyššiu triedu monofilamentových výpletov Top hráčov,
zatiaľ čo WILSON (Sensation, Reaction, NXT) výplety patria medzi najlepšie multifilamentové
struny.
Viac informácii nájdete na

www.wilson.com
www.luxilon.com
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SVETOVÉ RebríČky
TOP 20 a 10 na svete
NASADZADZOVACIE REBRÍČKY
Poradie ku dňu 20. 3. 2006
ATP
DVOJHRA
1. Federer (Švajč.)
2. Nadal (Šp.)
3. Nalbandian (Arg.)
4. Roddick (USA)
5. Davydenko (Rus.)
6. Ljubičič (Chorv.)
7. Coria (Arg.)
8. Gaudio (Arg.)
9. Blake (USA)
10. Agassi (USA)
11. Ferrer (Šp.)
12. Gasquet (Fr.)
13. T. Johansson (Švéd.)
14. Hewitt (Austr.)
15. Ferrero (Šp.)
16. Štěpánek (ČR)
17. Kiefer (Nem.)
18. HRBATÝ (SR)
19. Gonzalez (Čile)
20. Grosjean (Fr.)

6935
4890
2560
2535
2420
2295
2025
1985
1880
1825
1700
1595
1585
1575
1550
1530
1480
1470
1470
1450

ŠTVORHRA
1. Bryan B. (USA)
1. Bryan M. (USA)
3. Mirnyj (B-rus.)
4. Björkman (Švéd.)
5. Ullyett (Zimb.)
6. Knowles (Bah.)
7. Nestor (Kan.)
8. Paes (Ind.)
9. Zimonjič (SaČH)
10. Hanley (Austr.)
11. Black (Zimb.)
12. Santoro (Fr.)
13. Llodra (Fr.)
14. Damm (ČR)
15. Erlich (Izr.)
15. Ram (Izr.)
17. Friedl (ČR)
18. Perry (Austr.)
19. Aspelin (Švéd.)
20. Čermák (ČR)

6010
6010
5405
5350
3855
3700
3575
3405
2925
2900
2875
2720
2595
2405
2165
2165
2135
2040
2040
1915

DVOJHRA
1. Mauresmová (Fr.)
2. Clijstersová (Bel.)
3. Heninová (Bel.)
4. Šarapovová (Rus.)
5. Davenportová (USA)
6. Pierceová (Fr.)
7. Petrovová (Rus.)
8. Dementievová (Rus.)
9. Schnyderová (Švajč.)

Slovenskí hráči na svetových rebríčkoch

10. Williamsová V. (USA)
11. Schiavoneová (Tal.)
12. Myskinová (Rus.)
13. Vaidišová (ČR)
14. Kuznecovová (Rus.)
15. HANTUCHOVÁ (SR)
16. Ivanovičová (SaČH)
17. Lichovcevová (Rus.)
18. Grönefeldová (Nem.)
19. Pennettová (Tal.)
20. Safinová (Rus.)

1492
1282
1253
1155
1114
999
993
986
984
954
926

ŠTVORHRA
1. Stosurová (Austr.)
2. Raymondová (USA)
3. Blacková (Zimb.)
4. Ruano Pascualová (Šp.)
5. Stubbsová (Austr.)
6. Huberová (JAR)
7. Grönefeldová (Nem.)
8. Martinezová (Šp.)
9. Shaughnessyová (USA)
10. Lichovcevová (Ukr.)
11. Zvonarevová (Rus.)
12. HANTUCHOVÁ (SR)
13. Žengová (Čína)
14. Janová (Čína)
15. Sugijamová (Jap.)
16. Peschkeová (ČR)
17. Srebotniková (Slo.)
18. Asagoeová (Jap.)
19. Pennettová (Tal.)
20. Kuznecovová (Rus.)

3678
3647
3355
2892
2463
2355
1995
1936
1821
1778
1753
1690
1599
1569
1558
1543
1483
1403
1392
1381

ITF
Juniori
1. Čilič (Chorv.)
2. De Bakker (Hol.)
3. Sidorenko (Fr.)
4. Young (USA)
5. Singh (Ind.)
6. Santos (Braz.)
7. Roshardt (Švajč.)
8. Luncanu (Rum.)
9. Sergejev (Ukr.)
10. Aida (Jap.)

1342
1032
848
777
690
682
678
641
602
598

Juniorky

WTA
3511
3290
2944
2753
2524
2436
2160
2125
1900

1. Pavľučenková (Rus.)
2. Azarenková (B-rus.)
3. Wozniacká (Dán.)
4. A. Radwanská (Poľ.)
5. Szavayová (Maď.)
6. Olaruová (Rum.)
8. Buzarnecsuová (Rum.)
7. Dulgheruová (Rum.)
9. Moritová (Jap.)
10. CIBULKOVÁ (SR)

1160
1092
1075
1026
987
962
897
833
828
812

Slovenskí hráči do 14 rokov na rebríčku TE
Poradie ku dňu 15. 3. 2006
12. Gašparetz Róbert
24. Hostačný Jakub
74. Horanský Filip
84. Kovalík Jozef
115. Masár Juraj
132. Brtko Michal
389. Bartha Robert

250
177
115
105
72
60
10
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44. Baranová Katarína
54. Kuľhová Petra Mária
105. Jůrová Petra
115. Juhászová Vivien
118. Candráková Andrea
144. Hončová Michaela
281. Lazarová Barbora
293. Molnáriová Vanesa
405. Mészárosová Michaela

190
155
95
90
85
65
25
20
10

Poradie ku dňu 20. 3. 2006

ATP
MUŽI
RACE - DVOJHRA
28. Hrbatý Dominik
54
124. Klec Ivo
7
Nasadzovací rebríček dvojhry
18. Hrbatý Dominik
1470
127. Beck Karol
331
184. Mertiňák Michal
212
219. Klec Ivo
171
300. Kučera Karol
105
319. Bruthans Viktor
100
337. Zelenay Igor
94
358. Lacko Lukáš
87
526. Čapkovič Kamil
43
608. Švarc Ladislav
32
625. Stančík Ján
30
681. Bocko Matej
25
702. Polyák František
23
768. Červenák Pavol
18
865. Polášek Filip
13
914. Borgula Boris
11
1102. Janči Tomáš
6
1143. Varsányi Michal
5
1225. Semjan Marek
4
1347. Babej František
2
1347. Banczi Tomáš
2
1401. Beljajev Alexej
2
1401. Miklušičák Peter
2
1504. Kukal Roman
1
1504. Peterčák Milan
1
1504. Síkora Adrian
1
Nasadzovací rebríček štvorhry
33. Hrbatý Dominik
1366
46. Mertiňák Michal
1095
120. Beck Karol
440
231. Polášek Filip
221
282. Zelenay Igor
175
412. Klec Ivo
113
584. Švarc Ladislav
60
652. Miklušičák Peter
48
685. Bruthans Viktor
44
707. Kučera Karol
40
712. Semjan Marek
40
732. Varsányi Michal
37
893. Krošlák Ján
22
1056. Čapkovič Kamil
15
1085. Martin Andrej
13
1111. Síkora Adrian
12
1111. Stančík Ján
12
1111. Čepel Roman
12
1111. Kukal Roman
12
1111. Borgula Boris
12
1221. Bocko Matej
10
1340. Polyák František
7
1353. Banczi Tomáš
6
1353. Babej František
6
1654. Lacko Lukáš
2
1654. Červenák Pavol
2
1690. Demko Maroš
1
1690. Stano Dušan
1
1690. Mečíř Miloslav
1
1690. Kližan Martin
1
WTA
ŽENY - DVOJHRA
15. Hantuchová Daniela
999
91. Suchá Martina
297
107. Gajdošová Jarmila
261
122. Nagyová Henrieta
237
147. Cervanová Ľudmila
182
229. Nociarová Dominika
107
246. Czafiková Kristína
98
256. Kurhajcová Ľubomíra
95
262. Rybáriková Magdaléna
94
271. Kučová Zuzana
89
289. Kachlíková Katarina
80
304. Hrozenská Stanislava
72
310. Fislová Eva
71
396. Cibulková Dominika
41
495. Tvarošková Lenka
28
510. Juricová Jana
27

735. Dlhopolcová Lenka
743. Broošová Lenka
791. Babáková Martina
811. Wienerová Lenka
931. Smoleňáková Linda
894. Bartošová Martina
937. Michalková Michaela
961. Malenovská Klaudia
999. Hojčková Lenka
1106. Kochanová Monika
1253. Valíčeková Zuzana
1289. Vajdová Nikola
ŠTVORHRA
12. Hantuchová Daniela
118. Husárová Janette
137. Nagyová Henrieta
182. Kachlíková Katarína
228. Hrozenská Stanislava
270. Tvarošková Lenka
284. Fislová Eva
287. Czafiková Kristína
297. Gajdošová Jarmila
304. Kučová Zuzana
383. Kurhajcová Ľubomíra
613. Cervanová Ľudmila
629. Cibulková Dominika
689. Michalková Michaela
715. Smoleňáková Linda
718. Broošová Lenka
723. Wienerová Lenka
728. Babáková Martina
747. Valičeková Zuzana
769. Juricová Jana
803. Dlhopolcová Lenka
872. Suchá Martina
911. Kochanová Monika
912. Nociarová Dominika
ITF
JUNIORI
41. Martin Andrej
90. Mečíř Miloslav
114. Kližan Martin
142. Somogyi Alexander
176. Síkora Adrian
262. Durdík Martin
440. Brázdil Eugen
541. Horný Maroš
794. Demko Maroš
892. Béreš Matúš
913. Budoš Marek
955. Ševcov Tomáš
JUNIORKY
10. Cibulková Dominika
20. Kučová Kristína
52. Pochabová Michaela
70. Boczová Klaudia
113. Malenovská Klaudia
118. Kochanová Monika
126. Veresová Patrícia
141. Širilová Monika
184. Rybáriková Magdaléna
199. Vajdová Nikola
217. Balogová Martina
226. Mlčochová Katarína
270. Zlochová Zuzana
341. Poljaková Katarína
346. Juríková Lenka
499. Illová Tatiana
565. Wienerová Lenka
580. Cigániková Veronika
649. Rebrová Andrea
693. Zušťáková Zuzana
803. Blaškovičová Gabriela
865. Mansfeldová Klaudia
1038. Gajdošíková Nina
1215. Vršková Lucia
1276. Hadvigerová Monika
1279. Čiripová Mária
1279. Slováková Romana
1422. Kováčiková Lucia
1791. Dzygovská Lenka
1791. Mečířová Lucie

13
12
11
10
10
8
7
6
6
4
3
2
1690
315
253
170
131
98
91
87
84
81
53
20
19
15
14
13
13
13
11
10
9
6
5
5

393
275
228
208
172
121
66
50
26
20
20
17
812
617
403
342
250
243
233
215
181
172
160
155
136
107
103
65
55
53
45
40
31
27
20
12
11
10
10
7
2
2
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Šampionát v réžii Maroša Horného
antuku na otvorených dvorcoch, v hale to tentoraz nebolo ono. Štvrtým
semifinalistom dvojhry bol Ľuboš
Sobotka (SPU AX-V Nitra). Vyhral
tri zaujímavé trojsetové zápasy, keď
hneď v 1. kole porazil nasadeného
hre bez hlavného rozhodcu prejde, T. Ševcova (Tatran Prešov). V semiempajrový mu ho však „odpískať“ finále bol však akoby „bez šťavy“
musí. Predpokladám, že chce pokra- a následne odstúpil i zo štvorhry.
čovať ďalej aj medzinárodne a tam,
Podcenil súpera?
v kategórii mužov, sú už empajroví
Asi najväčším prekvapením bola
rozhodcovia vždy. Treba si dať pozor
...Adrian Síkora (TK Žilina) sa až do prehra M. Kližana v 1. kole s T. Bodom
finále dvojhry prebojoval veľmi hlad- (Mladosť Košice). Čerstvý slovenský
ko a v oboch finálových setoch súpera „talent roka“ až veľmi pohodlne
brejkol ako prvý. Najmä v druhom odohral dve podania za 5:2 v taj
sete však dôležitý gem, pri vlastnom brejku druhého setu, a potom mu
podaní za stavu 5:3, odohral veľmi to už nešlo. Jeho súpera však treba
pochváliť nielen za bojovnosť, ale
opatrne.
aj za aktivitu a dôraz. Na rozdiel od
A. Martin sa potrápil
minulých ročníkov, boli vo štvrťfinále
„Len“ do semifinále sa dostal naj- dvojhry výlučne hráči, ktorí budú
vyššie nasadený, vlaňajší víťaz An- mať v tomto roku 18 (piati) resp.
drej Martin (Slovan Slovenská spo- 17 rokov (traja). Nedávny halový
riteľňa Bratislava). Veľmi sa potrápil majster SR do 16 rokov, R. Janúch
v 1. kole s M. Brondošom (Agrofert odolával v druhom kole A. Martinovi,
STU) i vo štvrťfinále s M. Durdíkom ďalší najlepší z ročníka 1990 mali
(Kúpele Piešťany). V tomto roku má už v 1. kole ťažký žreb. Dva dobré
už za sebou úspešnú medzinárodnú zápasy odohral 14-ročný Michal

Najúspešnejším účastníkom majstrovstiev bol Maroš Horný (TKM
Tlmače), ktorý zvíťazil vo dvojhre a spolu s Martinom Durdíkom
(Kúpele Piešťany) aj vo štvorhre. Na rozdiel od minulého ročníka
štartovali prakticky všetci najlepší slovenskí juniori, z 10-ky
rebríčka chýbali len dvaja. Bolo to cítiť aj na kvalite.
Maroš Horný už tradične hráva halové
majstrovstvá v Piešťanoch dobre. Ako
16-ročný uhral semifinále dvojhry,
vlani bol vo finále a vyhral štvorhru,
teraz v oboch súťažiach zvíťazil.
Jednoznačne možno povedať, že
zaslúžene. Hral najdôraznejšie, dobre
podával a zvládol dobre aj psychicky
ťažký semifinálový zápas. Vo finále
premenil síce až piaty mečbal pri
vlastnom podaní, ale to už asi veľmi
myslel na víťazstvo.

Podanie oporou víťaza
Ak by som v jeho hre chcel niečo
vyzdvihnúť, tak to bolo podanie.
V prvých troch zápasoch si ho podržal
kompletne, v semifinále ho prehral
v prvom sete dva razy, vo f inále
v oboch setoch raz. Prvé podanie
je razantné, dokáže z neho ťažiť.
Pripomienku mám však k technike
druhého. Občasný prešľap mu pri

Adrian SÍKORA				
V Ý S L E D K Y

Snímka: Dušan BARBUŠ

46, 64, 64, Sobotka – Horváth 63,
57, 64, Koban – Semjan 62, 62, Bod
TK Kúpele Piešťany
– Kližan (3) 36, 76(5), 63, Síkora (5)
18. – 21. 2. 2006
– Blaško 61, 62, Wachter – Škvarka
64, 62, Mrena – Kučera 64, 75, Mečíř
D v o j h r a
(2) – Klempa 60, 64, 2. kolo: Martin
1. kolo: Martin (1) – Brondoš 36,
– Janúch 63, 75, Durdík – Hrehorčík
76(6), 62, Janúch – Dolinay 63, 62,
61, 61, Horný – Brázdil 62, 62, Vajda
Hrehorčík – Šuran 75, 61, Durdík (6) – Brtko 62, 75, Sobotka – Ševcov 36,
– Čepel 62, 46, 61, Horný (4) – Budoš 75, 61, Bod – Koban 64, 63, Síkora
62, 62, Brázdil – Kittler 62, 62, Brtko – Wachter 61, 62, Mečíř – Mrena 61,
– Stodolovský 63, 62, Vajda (8) – 62, ŠF: Martin – Durdík 76(5), 46, 63,
Stanko 63, 62, Ševcov (7) – Gašparetz Horný – Vajda 63, 64, Sobotka – Bod

Brtko (Kúpele Piešťany), štartujúci
na voľnú kartu usporiadateľa.

Skreče výsledkom
„zranení“
Súťaž štvorhier negatívne ovplyvnili skreče v záverečných kolách. Určite neznížili kvalitu víťazov (Horný
– Durdík), ktorí nestratili v štyroch
zápasoch ani set a v súťaži boli jasne
najlepší. Ich f inálovým súperom
a dobrým deblistom, dvojici Martin
– Kližan, vyčítam vlažný prístup
k zápasu vo štvrťfinále, keď až do
jeho polovice to vyzeralo tak, že sa
chlapcom vôbec nechce hrať. Zo šestice štvrťfinálových a semifinálových
zápasov boli tri skreče pre zranenie,
resp. ochorenie jedného z partnerov.
Chcem veriť, že ozajstné, ale nebol
z toho dobrý pocit ...
Za usporiadateľa, TK Kúpele Piešťany, poďakovanie patrí reklamným
partnerom, ktorí s klubom trvale
spolupracujú. Hlavným partnerom
tejto akcie bol už po tretí rok Kovofinal Tovarníky.
Rudolf VRÁBEL,
riaditeľ majstrovstiev

Ľuboš SOBOTKA 				
62, 57, 61, Síkora – Mečíř 63, 62, SF:
Horný – Martin 46, 62, 63, Síkora
– Sobotka 63, 61, F: Horný – Síkora
76(2), 75.

Anímka: Milan ÁGH

Stodolovský, Kučera 61, 63, Koban,
Blaško – Dolinay, Stanko 64, 62,
Horný, Durdík (2) – Janúch, Gašparetz
63, 62, ŠF: Martin, Kližan – Horváth,
Škvarka 26, 63, 60, Brázdil, Sobotka
Š t v o r h r a
– Ševcov, Vajda skr., Klempa, Budoš
1. kolo: Martin, Kližan (1) – Čepel,
– Mečíř, Síkora skr., Horný, Durdík
Bod 76(3), 64, Horváth, Škvarka
– Kittler, Semjan 75, 62, Ševcov, – Koban, Blaško 64, 63, SF: Kližan,
Vajda (3) – Mrena, Wachter 62, 06, Martin – Brázdil, Sobotka skr., Horný,
75, Brázdil, Sobotka – Šuran, Brtko Durdík – Klempa, Budoš 60, 62, F:
61, 61, Klempa, Budoš – Hrehorčík, Horný, Durdík – Kližan, Martin 63,
Mego 64, 61, Mečíř, Síkora (4) – 64.
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staršie dorastenky

Dominovali nasadené hračky
Halové majstrovstvá SR st. dorasteniek sa po prvý raz konali v novej
tenisovej hale v areáli ŠK PEPAS Slovenská Ľupča. Sme radi, že sme
dostali od STZ dôveru, pevne verím a dúfam, že sme nesklamali.
Z celkového počtu štartujúcich 32 hráčok bolo 14 s rankingom ITF,
čo sa odrazilo aj na kvalite zápasov.
Víťazka halových majstrovstiev SR
žien, Pochabová, skončila, ako prvá
nasadená, svoje účinkovanie už vo
štvrťfinále, kde ju zastavila neskoršia víťazka M. Kochanová, ktorá sa
prezentovala kvalitným a moderným
tenisom.  Stala sa zaslúženou víťazkou. Spomenúť a pochváliť treba aj
ďalšie hráčky: ešte len 14-ročná Kucianová zohrala dobrý zápas s druhou
nasadenou K. Boczovou, prehrala až
v treťom sete. Zaujala hlavne tým, že
je to vyložene súťažná hráčka a veľká
bojovníčka. Pri systematickej a kvalitnej práci má potenciál stať sa dobrou
hráčkou. Pozornosť si zasluhuje aj
Širilová, ktorá svojou agresívnou
hrou patrí medzi perspektívne hráčky.
Ale musí ešte popracovať na koncentrácii a variabilite hry. Nesklamala ani
Bozcová. Jej hre nie je v podstate čo
vyčítať, ale zarazilo ma jej nešportové
správanie na kurte, ktoré oslabovalo
kvalitu jej hry. Dúfam, že na tom
popracuje a potom sa môžeme tešiť
na ďalšiu dobrú hráčku, ktorá bude
robiť dobré meno slovenskému tenisu.

Ešte pár riadkov k štvorhre. Chuť si
napravila Pochabová, ktorá sa, spolu
s Veresovou, tešila už po druhý raz
v tomto roku z halového titulu majsteriek Slovenska vo štvorhre. A to
v kategórií žien i dorasteniek. Pekný
úspech, dievčatám gratulujem. Čo
treba pripomenúť všetkým dievčatám
je spôsob, akým hrali štvorhry. Verím,
že tréneri učia svoje zverenkyne hrať
útočný tenis. Dlhé výmeny od základnej čiary pri štvorhre, nie je spôsob
ako sa dá v dnešnom modernom
tenise presadiť.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorý sa podieľali na
usporiadaní, ďakujem rozhodcom,
sponzorom konkrétne firmám Prince
a Pepas spol. s r.o. a hlavne hráčkam
ktoré sa správali disciplinovane a hrali v rámci pravidiel fair-play. Želám im
veľa úspechov v ich ďalšej športovej
kariére.
Matej STANKO,
zástupca riaditeľa turnaja

Patrícia VERESová

Kristína KUCIANOVÁ

Snímky: Dušan BARBUŠ

V Ý S L E D K Y
ŠK PEPAS Slovenská Ľupča
18. – 21. 2. 2006
D v o j h r a

46, 63, Malenovská – Zlochová 64,
64, Boczová – Balogová 62, 61, SF:
Kochanová – Širilová 63, 62, Boczová
– Malenovská 67(5), 62, 64, F:
Kochanová – Boczová 64, 46, 64.
Š t v o r h r a

1. kolo: Pochabová (1) – Hadvigerová
64, 61, Mlčochová – Illová 61,
61, Vršková – Slováková 64, 61,
Kochanová (7) – Šarišská 60, 60,
Veresová (4) – Hríbiková 62, 62,
Rajnohová – Patschová 62, 62,
Morgošová – Zušťáková 62, 61,
Širilová (5) – Mravcová 64, 60,
Zlochová (6) – Kočičková 61, 60,
Luknárová – Bírová 67(5), 61, 62,
Cigáneková – Šinská 63, 26, 61,
Malenovská (3) – Oravcová 75, 46,
64, Poljaková (8) – Maráčková 60,
62, Balogová – Tabaková 63, 61,
Kucianová – Okšová 62, 63, Boczová
(2) – Jasová 60, 61, 2. kolo: Pochabová
– Mlčochová 64, 64, Kochanová –
Vršková 63, 75, Veresová – Rajnohová
62, 60, Širilová – Morgošová 60,
63, Zlochová – Luknárová 63,
76(4), Malenovská – Cigáneková
62, 63, Balogová – Poljaková 75,
64, Boczová – Kucianová 75, 26,
63, ŠF: Kochanová – Pochabová 26,
64, 63, Širilová – Veresová 76(4),

1. kolo: Pochabová, Veresová (1)
– Illová, Zušťáková 63, 60, Oravcová,
Luknárová – Rajnohová, Šarišská
60, 75, Malenovská, Širilová (4)
– Slováková, Cigáneková 60, 60,
Hadvigerová, Vršková – Hríbiková,
Morgošová 75, 61, Kochanová,
Mlčochová – Šinská, Maráčková
62, 61, Poljaková, Zlochová (3)
– Jasová, Bírová 63, 62, Tabaková,
Kucianová – Kočičková, Mravcová 60,
64, Balogová, Boczová (2) – Okšová,
Patschová 61, 64, ŠF: Pochabová,
Veresová – Oravcová, Luknárová
61, 64, Malenovská, Širilová Hadvigerová, Vršková skr., Poljaková,
Zlochová – Kochanová, Mlčochová 63,
63, Tabaková, Kucianová – Balogová,
Boczová skr., SF: Pochabová, Veresová
– Malenovská, Širilová 16, 61, 61,
Poljaková, Zlochová – Tabaková,
Kucianová 64, 75, F: Pochabová,
Veresová – Poljaková, Zlochová 46,
75, 63.

Monika ŠIRILOVÁ

Michaela POCHABOVÁ
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Úspešne kombinuje školu s tenisom
Maroš Horný býva v Zlatých Moravciach, je členom TKM Tlmače, trénuje
v Nitre a má čo robiť, aby stíhal školu
i tréning. V Piešťanoch sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska na
halových majstrovstvách dorastu 2006
a vraví: „Ukázal som Blavákom, že aj
inde vedia hrať dobre tenis.“
Sedemnásťročný gymnazista má
špeciálnu motiváciu zdolávať súperov
z Bratislavy odvtedy, čo ho z hlavného
mesta po ročnej skúsenosti poslali
domov. „Hosťoval som v Slovane, chcel
som sa dostať do strediska vrcholového
tenisu, ale po roku ma poslali domov,
že som neperspektívny. Bolo to pre
mňa sklamanie, ale na tenis som
nezanevrel,“ vysvetľuje. A to aj vďaka
rodine, ktorá ho podporuje. Maroš
je najmladší zo štyroch súrodencov
a všetci chcú, aby hral, hoci tenis poriadne zaťažuje ich rodinný rozpočet.
„Najviac mu pomáha najstarší brat,“
hovorí mama, Anna Horná.
Zverenec trénera Vladimíra Poláka
bude na gymnáziu v Zlatých Moravciach maturovať a chystá sa na univerzitu. Vďaka prospechu - má priemer do
1,5 - už má miestenku na Ekonomickej
univerzite, no láka ho i matematika
a fyzika. „Podal som si prihlášku. Moja

staršia sestra, učiteľka, mi pomáha
a aj pri individuálnom štúdiu držím
krok so spolužiakmi. Verím, že zmaturujem včas,“ dodáva. Maroš hovorí,
že po návrate z ročného bratislavského
hosťovania sa psychicky uvoľnil, začal
hrať lepšie, ale veľmi mu chýbajú
kvalitní sparingpartneri. „V tom je
veľká výhoda hráčov sústredených
v Bratislave. Pre mňa je to zatiaľ iba
sen...“ poznamenáva. Najčastejšie si
zatrénuje s Durdíkom, Síkorom, občas
so Zelenayom.
Horný získal vo februári dva tituly
dorasteneckého majstra Slovenska - vo
dvojhre a vo štvorhre po boku Durdíka
- v piešťanskej hale, kde sa mu vždy
darí. „Viem, že mi vyčítajú prešľapy pri
druhom podaní. Na to si dám v budúcnosti pozor,“ sľubuje hráč TKM Tlmače,
ktorý v tejto sezóne hosťuje v SPU
AX-V Nitra. Aj keď začne študovať na
vysokej škole, chce skúsiť hrať naďalej
tenis. „Rok budem chodiť na mužské
turnaje, musím sa však predovšetkým
dostať do rebríčka. Sám som zvedavý,
či na to vôbec mám a či sa mi podarí
presadiť,“ hovorí tenista, ktorý bude
mať v júli osemnásť a cíti, že je najvyšší
čas hrať medzi mužmi.
(zw) Maroš HORNÝ				

Snímka: Dušan BARBUŠ

Chce byť tenisovou profesionálkou

Monika KOCHANOVÁ		

		

„Miška, teraz si dáme odvetu,“ vyzvala Monika Kochanová pred štvrťfinále dorasteneckých halových majstrovstiev Slovenska svoju súperku
Michaelu Pochabovú. Ich predchádzajúci súboj sa skončil na halovom šampionáte žien víťazstvom neskoršej majsterky Pochabovej. Medzi dorastenkami
však bola úspešnejšia Kochanová. V Slovenskej Ľupči získala titul ona.
„Rada hrám na koberci, ale obľubujem všetky rýchle povrchy,“ hovorí
17-ročná hráčka Slovana Slovenská sporiteľňa Bratislava. Do tejto sezóny vykročila Monika sľubne - v hale Slávie
Právnik a v Přerove, po boku Poľky U.
Radwanskej, vyhrala v medzinárodnej
konkurencii turnaje štvorhry, na slovenskom šampionáte dorastu pridala
víťazstvo vo dvojhre, keď zdolala tri rebríčkovo lepšie súperky.
„Presvedčila som sa, že sa dá zvíťaziť nad každým,“ hovorí študentka
športového gymnázia na Ostredkovej
v Bratislave. S individuálnym plánom
stíha školu i tenis. Priznáva však, že ju
občas straší obávaná fyzika.
Pred rokom sa hráčka, ktorá teraz
v stredisku vrcholového tenisu najviac trénuje pod vedením Jozefa Mikovínyho, herne trápila. „Výsledky som
Snímka: ST mala mizerné, preto sa mi ani nechcelo

trénovať, myslela som si, že s tenisom
skončím,“ spomína na stagnáciu. „Každý tenista prežije v kariére nejakú krízu.
Mne z nej pomohol tréner, športový psychológ Tomáš Gurský, rodičia. Naliali
mi rozum do hlavy a ja som si povedala
- skúsim to,“ spomína s odstupom času
Monika. Cenné rady jej dal bývalý fedcupový tréner Štefan Čižmarovič, s ktorým spolupracuje naďalej. Získala motiváciu, aj dobrých sparingparnerov
a výkonnosť sa opäť pohla. S otcom si
sadla nad kalendár a v spolupráci s trénerom si naplánovali turnaje. „V tomto roku budem hrať juniorské i ženské podujatia. Chcela by som sa dostať
v počítači do juniorskej šesťdesiatky sveta a vybojovať si účasť na grandslame.
Mojou ambíciou je hrať raz tenis profesionálne,“ vraví čerstvá halová majsterka Slovenska.
Monika má rada modernú hudbu,
najmä hip hop, zaujíma sa o módu,
svoje nápady dokonca kreslí na papier. Náročné tenisové tréningy kompenzuje pravidelnou jogou. Hoci je jedináčikom, usiluje sa byť samostatná
a vyhovuje jej cestovanie v skupine
s ďalšími rovesníčkami. Má rada atraktívne krajiny, z doterajších ciest za turnajmi sa jej najviac páčilo v Thajsku.
(zw)

16

4 / 2006

Dobrá kondícia zvyšuje sebavedomie
Kondičným trénerom Národného tenisového centra je 45-ročný
Ladislav Olasz, absolvent aprobácie telesná výchova – biológia
na FTVŠ. Popri pedagogickej práci (v rokoch 1986 – 2002 učil na
gymnáziu) sa venoval trénerstvu, ale v NTC zakotvil až roku 2000.
Viedol kondičnú prípravu hráčov, ktorí nastúpili do centra, keď
ešte pracovalo v provizórnych podmienkach. V súčasnosti má pod
kontrolou 10 členov centra - 6 chlapcov a 4 dievčatá.
Do Národného tenisového
centra prichádzajú hráči rôznych
vekových kategórií, z rôznych miest
a klubov. Má úroveň ich kondície
vplyv na ich prijatie?
Základným predpokladom pre prijatie je tenisová výkonnosť. V kondičnej príprave majú mladí tenisti veľké
rezervy a sú v nej dosť výrazné rozdiely. Ich príprave v kluboch totiž chýba
komplexnosť a systematickosť, preto
zaostávajú najmä koordinačne.
Ako sa potom adaptujú na
záťaž, ktorá ich po nástupe do NTC
čaká?
Trvá nám aspoň rok, kým hráčov
presvedčíme, že k tréningovému
procesu potrebujú pristupovať profesionálne, že musia pracovať aj
individuálne. Ešte im chýba ochota
sledovať ako trénujú iní, nájsť si vzor,
po ktorý nemusia ísť ďaleko, lebo Dominika Hrbatého vidia často. A vedia,
čo dokázal, ako hrá za Slovensko.
Napokon, jeho vlaňajšie vystúpenia
na domácom dvorci v Davisovom
pohári boli skvelou inšpiráciou pre
mladých tenistov.
Ako hodnotíte vzťah mladých
hráčov k povinnostiam, ktoré v centre majú?
Hlavným poslaním NTC je pripraviť
tenistov na profesionálnu dráhu.
Všetci by chceli čo najskôr hrať turnaje ATP, ale nie všetci sú ochotní
pre to urobiť všetko. Iba niektorí
majú pred sebou jasný plán – stať sa
dobrým hráčom, získať postavenie,
a potom aj odmeny. Ak chce tenista
čosi dosiahnuť, musí pracovať aj nad
rámec základných povinností. Cieľavedomosťou vyniká napríklad Lukáš
Lacko, a preto má aj výsledky.
Čo všetko patrí do náplne práce kondičného trénera v NTC?
Okrem starostlivosti o kondíciu,
usmerňujem hráčov pri dodržiavaní
stravovacieho a pitného režimu
a dohliadam na ich regeneráciu.
V príprave na turnaje sa usilujem
udržať rovnováhu kondičnej prípravy
s tenisovou. Program hráčov poznám
na 6 – 8 týždňov dopredu. Viem,
na akom povrchu budú hrať. Celá
príprava smeruje k tomu, aby hráč

absolvoval turnaj v optimálnej forme.
Na turnaje cestujete s hráčmi iba sporadicky. Sú už natoľko
disciplinovaní a samostatní, že sa
spoľahlivo pripravia i bez dozoru
trénera?
V domácom tréningu si osvoja
cvičenia, získajú návyky čo robiť pred
i po zápase a dokážu samostatne pracovať. V individuálnych športoch, i
v tenise, je dôležitá hlava. V príprave,
i v zápasoch. Čo sa týka kondície, ak
je na úrovni, významne podporuje
sebavedomie hráča.
Majú tenisti lepšiu kondíciu
ako protagonisti iných individuálnych športov?
Nedá sa to zovšeobecniť, ale rozhodne patria medzi najlepšie pripravených športovcov, veď ich denný
tréning trvá 5 – 6 hodín. Hrbatý je
medzi tenistami známy skvelou kondíciou. Pravda, na každého nemožno
nakladať rovnako. Roky som viedol
Becka, a preto viem, že k športovcom
treba vždy pristupovať individuálne.
Karol je všestranný talent, ktorý by sa
bol presadil v ktoromkoľvek športe.
Hráči striedajú týždeň čo týždeň turnaje. Kedy regenerujú?
Keď sa vrátia z turnajov. V prvé
dni sa venujú ľahkým kompenzačným
cvičeniam. Ale aj na turnajoch majú
podmienky na kvalitnú regeneráciu,
najmä na väčších podujatiach. Chodím každoročne na Roland Garros,
kde vidím, že skúsení profesionáli
trávia veľa času u fyzioterapeutov.
Obvykle ide o komunikatívnych ľudí,
s ktorými sa môžu hráči aj porozprávať. Niektorí sú hodiny v týchto priestoroch aj kvôli vlastnému svedomiu
– chcú mať pocit, že pre dobrú hru
naozaj urobili všetko.
Vy pracujete s chlapcami
i dievčatami. Je to pre trénera
rozdiel?
V minulosti nebol. Ale teraz sa čoraz viac presviedčam o tom, že kým
chlapcov poháňa vzájomná konkurencia, dievčatá sa jej vyhýbajú.
Prvá generácia dievčat v NTC – Kurhajcová, Fislová, Dlhopolcová, Hrozenská – sa vzájomne v tréningu
hecovala. Dve z nich sa prebojovali

Ladislav OLASZ v podpornom tíme na daviscupovej lavičke SR
Snímka: Róbert KVASNICA
					
i do svetovej stovky, ale, žiaľ, po
skončení pôsobenia v centre neudržali postavenie v rebríčku. Pamätám
si, že pred tromi rokmi sme na Australian Open mali 11 slovenských hráčov v hlavnej súťaži, do Melbourne
vtedy cestovali štyria z NTC. Dnes je
vo výkonnosti chlapcov a dievčat výrazný rozdiel. Priznám sa, rýchlejšie
napredovanie chlapcov znamená i pre
trénera väčšiu výzvu.
Členmi NTC sú študenti, ale
škola už nie je pre nich prioritou.
Ako sa dívate na to vy, veď pôvodným povolaním ste učiteľ?
Som rád, že popri tréningu majú aj
školské povinnosti. Všetci tréneri NTC
sledujú, aby si ich hráči plnili. Majú

individuálne plány, usilujeme sa, aby
ich nezanedbali. Považujem to za dôležité a veľmi nám na tom záleží.
Vás vždy vidieť počas daviscupových tréningov v podpornom
tíme. Oficiálne však v družstve nie
je kondičný tréner.
V týždni pred Davisovým pohárom
sa do prípravy zapoja všetci tréneri,
ktorí majú v tíme hráčov. V tom čase
je dôraz na tenis, nie na kondičnú
prípravu. Z mojej pozície, ale aj iných
– Hrbatého trénera Ivana Gaboviča
alebo Kučerovho Richarda Galoviča
- bolo vždy dôležité prispieť k dobrej
pohode v tíme a k vysokému pracovnému nasadeniu.
Zuzana WISTEROVÁ
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Čerstvý šofér Lacko si za volantom verí

V slovenskej reprezentácii nastúpilo v Davisovom pohári od roku 1994 už 14 hráčov
Zákon schválnosti. Práve vtedy,
keď mal Lukáš Lacko najväčšiu chuť
hrať a potvrdiť dobrú formu, musel
po úvodnom víťaznom zápase v Záhrebe z turnaja odstúpiť, vrátiť sa domov a zveriť sa do rúk lekára.
„Zradil ma členok, nemohol som
pokračovať,“ posťažoval sa Lacko. Dal si pauzu od tenisu, venoval
sa kondičke a plánoval si marcové
turnaje vo Francúzsku. Napriek nepríjemnostiam s citlivým členkom
bol február 2006 pre hráča NTC pamätným mesiacom – debutoval v Davisovom pohári v Čile, kde si zahral
štvorhru a zapísal si i prvý singlový
bod. Aj keď mu Garcia v záverečnom
zápase vzdal, bude môcť Lacko na
svoju daviscupovú premiéru spomínať
ako na víťaznú.
„Zažil som čosi nové, ocitol som sa
v dobrej partii, ktorá ma zobrala medzi seba. Aj keď som si v minulosti už
s Hrbatým či Mertiňákom zatrénoval,
teraz to bolo v tíme veľmi motivujúce,“ hovorí 18-ročný debutant. Tí,
ktorí mu k premiére blahoželali, chválili ho najmä za to, ako zvládol vstup
na dvorec pre vypredaným 12-tisícovým hľadiskom.
„Nemal som obavy z publika. Viac
som sa bál toho, že sa nechytím
a potom sa to už s človekom vezie.
Vo štvorhre sme prehrávali 0:3, no
nemal som pocit, aj keď sme s Mertiňákom hrali spolu prvý raz, že pôsobíme trápne. Po niekoľkých dobrých loptách zo mňa napätie opadlo

štyroch finále. Po skoku o vyše sedemsto miest už čaká pomalší posun
v počítači.
„Rád by som sa dostal tak vysoko,
aby som mohol hrať v lete challengery. Pri výbere turnajov sa, spolu
s trénermi, rozhodujeme medzi dvoma alternatívami. Či si zlepšovať rebríček cez malé turnaje, v ktorých som
v hlavných súťažiach alebo cez challengery, kde však musím hrať kvalifikácie. Pravda, na nich môžem získať viac bodov,“ dodáva. Výber turnajov môže Lukáš ovplyvňovať, ale
vraví, že sa spolieha na trénerov.
„Viem, že vždy vyberú najlepšiu alTakto trénoval Lukáš LACKO, keď mal zranený členok
Snímka: ST
ternatívu.“
Zo zraneného členka mal Lacko
(zw)
a na to, akých súperov sme mali proti sebe – veď Massú s Gonzálezom aj osoh – bol doma a prvého marsú olympijskými víťazmi – sa mi da- ca si mohol ísť po vodičský preukaz.
Kto kedy debutoval
rilo hrať uvoľnene,“ vracia sa Lukáš Na druhý deň mu otec požičal auto
zo Slovákov
ku štvorhre v Rancague. Bod s Gar- a bezpečne zvládol trať Piešťany
v Davisovom pohári
ciom je v štatistike piešťanského od- – Bratislava, ktorú pozná naspamäť.
Marián Vajda
1994
chovanca víťazstvom nad najvyššie „Mama mala malú dušičku, keď som si
Branislav Stankovič
1994
postaveným hráčom. Čiľan bol v ča- sadal za volant. Zvládol som to v pohode, veď nie som nováčik,“ vraví náse súboja 184. na svete.
Karol Kučera
1994
Vývoj situácie v slovenskom da- ruživý motorista. Doteraz sa zaoberal
Ján Krošlák
1994
viscupovom tíme, keď Kučera skončil autami iba teoreticky. „Budem sa usiBranislav Gálik
1995
a Beck pre dištanc nemôže na súťažný lovať jazdiť bezpečne, myslím, že buDominik Hrbatý
1996
dvorec - mladému tenistovi nahráva. dem taký normálny šofér,“ dodal LuMartin Hromec
1998
„Cením si možnosť byť v družstve už káš na upokojenie, lebo ako každý
Ladislav Švarc
2000
v takomto veku. Z NTC mám do re- mladý človek má rád pekné a rýchKarol Beck
2002
prezentácie bližšie, budem sa snažiť le autá. Zatiaľ sa však musí uspokojiť
Michal Mertiňák
2003
si miesto v tíme udržať,“ hovorí. Lu- s požičaným od otca.
Igor Zelenay
2003
Pred rokom bol Lacko na konci
káš bol v poradí 13. hráčom, ktorý zaKamil Čapkovič
2005
siahol do boja v daviscupovej histórii februára 1077. v rebríčku, na konci
Lukáš Lacko
2006
Slovenska, štrnástym sa stal Viktor februára 2006 bol už 356. Vyhral
Viktor Bruthans
2006
Bruthans, ktorý tiež debutoval v Čile. tri turnaje kategórie futures a bol v

Drobizg na celoštátnom turnaji

Finalista turnaja Alex MOLČAN a víťaz Lukáš KLEIN

Tc S T Š M i c h a l o vc e
usporiadal v dňoch 18.
– 19. 2. 2006 celoštátny
turnaj detí do 9 rokov.
Prvý hrací deň patril
dvanástim chlapcom , ktorí
hrali v štyroch skupinách
po troch systémom každý
s každým, víťazi skupín,
vyžrebovaní do pavúka,
tiež hrali na jeden set.
Víťazom turnaja sa stal
Alex Molčan, ktorý porazil
Lukáša Kleina 7:6 . Na 3.
mieste skončili Samuel
Gajdica a Erik Duháň.
Víťazstvo vo štvorhre si
odniesla dvojica MolčanGaldun , ktorá porazila
dvojicu Klein-Gajdica
6:3.
Nedeľa patrila
dievčatám , ktoré hrali
tým is tým sy s témom

ako chlapci. Ráno sa
ich prezentovalo 16.
Finálovú štvoricu utvorili
Schmiedlová, Kužmová,
Doláková a Valkayová.
Víťazstvo vo dvojhre si
odniesla Schmiedlová,
ktorá porazila Kužmovú
6:0. Tretie miesto obsadili
A. Valkyová a Doláková.
Štvorhra sa z časových
dôvodov nehrala.
Myslím si, ako rozhodca
turnaja, že toto podujatie
splnilo svoj účel.
Štartovali na ňom, popri
skúsenejších hráčoch,
aj úplní začiatočníci,
ktorí boli pr vý raz na
turnaji. Deti sa naučili
počítať, pohybovať sa
na dvorci a možno, čo je
najdôležitejšie, získajú
kladný vzťah k športu.

Úspešné dievčatá – víťazka Kristína
SCHMIEDLOVÁ a finalistka Viktória KUŽText a snímky: Tibor LEŠNIAK
MOVÁ
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Po dvojročnej pauze opäť vo finálovej skupine
Náš kolektív na 6. mieste • Boczová i Kučová mali zdravotné problémy
• V Juríkovej čosi drieme • V hale bola zima ako v chladničke
Na úvod letmý pohľad do histórie - roku 1975 vznikla organizácia
Tennis Europe. Jej hlavnou úlohou je starostlivosť o mládežnícky
tenis, a tak zastrešuje aj organizovanie turnajov. Jedným z nich
je aj Winter Cup (inak halové majstrovstvá Európy družstiev). Zo
štyroch kvalifikačných skupín Winter Cupu junioriek do 16 rokov
prisúdil nám žreb skupinu v Ostrave.
Náš tím nasadili, spomedzi šiestich slovenský tím z druhého miesta.
účastníkov, na prvé miesto, na víťazky
Rusky nad naše sily
z prvého kola Srbsko a Čiernu Horu.
Už štrnástu zimnú sezónu bolo roČešky zlými hostiteľkami
disko Charlesa de Gaula, francúzske
Stretnutie bolo jednoznačné v náš mesto Lille, dejiskom finále Winter
prospech. Klaudia Boczová ani Kris- Cupu junioriek do 16 rokov. Po dvoch
tína Kučová vo dvojhrách a Kučová rokoch pauzy nechýbali v predmestí
s Lenkou Juríkovou vo štvorhre ani Ronchin, medzi najlepšími ôsmimi
na chvíľu nezaváhali a svoje súperky družstvami ani naše dievčatá. Svoju
deklasovali. Postúpili sme tak do fi- účasť si vybojovali postupom z kvanále skupiny, kde sme, v boji o prvé lifikačnej skupiny v Ostrave.
miesto, podľahli domácim Češkám,
Žreb prvého kola nám vôbec nežičil,
ktoré boli zlými hostiteľkami. Ťa- a tak vidina medailového umiestnenia
hala ich Petra Kvitová, prekvapenie bola v nedohľadne. Rusky totiž splnili
turnaja. Vysoká ľaváčka dominovala očakávanie a stali sa víťazkami tohto
na kurte vo dvojhre i štvorhre. Klau- ročníka. Stretnutie Slovensko - Rusdia Boczová na rýchlom povrchu ko. otvárali „dvojky“ Klaudia Boczos umelou trávou nevedela proti nej vá mala po majstrovstvách Slovenska
nájsť protizbraň. Keď potom Ku- dorasteniek natiahnutý brušný sval.
čová suverénne vyhrala, rozhodovala Nemohla podávať, a tak proti sebe naštvorhra. Naše dievčatá mali setbal, stúpili Lenka Juríková a Anastasia Piale nestačilo to. Do finálovej sku- vovarova. Lenka ešte nemá veľa mepiny vo Francúzsku teda postúpil dzinárodných skúseností z takýchto

FINÁLOVÉ KOLÁ WINTER CUPS 2006
Poradie Dievčatá do 14 Chlapci do 14 Dievčatá do 16 Chlapci do 16
1.	
Česko
Taliansko
Rusko
Francúzsko
2.	
Poľsko
Nemecko
Bielorusko
Rusko
3.	
Francúzsko
Španielsko
Poľsko
Nemecko
4.	
Veľká Británia
Česko
Česko
Česko
5.	
Holandsko
Rusko
Taliansko
Taliansko
6.	
Lotyšsko
Poľsko
SLOVENSKO
Holandsko
7.	
Bielorusko
Švédsko
Veľká Británia
Slovinsko
8.	
Fínsko
Lotyšsko
Slovinsko
Veľká Británia
Slovenskí reprezentanti v kvalifikačných kolách: chlapci do 14 rokov - 3. miesto,
do 16 rokov - 4. miesto, dievčatá do 14 rokov - 6. miesto, do 16 rokov - 2. miesto.

dôležitých zápasov, ale herne na súperku mala. Odohrala dva vyrovnané
sety a hoci sa už zdalo, že by sa mohla presadiť, bola slabšia v koncovkách
setov. Hrá dobrý tenis, takmer nemá
slabinu, ale čosi v nej ešte drieme. Ak
to prebudí, môže z nej byť dobrá tenistka. V druhom stretnutí nastúpila
Kristína Kučová proti svetovej jednotke rebríčka ITF do 18 rokov a nedávnej víťazke Australian Open, ešte
len štrnásťročnej Pavľučenkovej. Naša
hráčka s ňou dokázala držať tempo
v rýchlych tvrdých výmenách a viedla
už 5:1. Za stavu 5:3 mala dokonca 4
setbaly, no jej momentálny zdravotný
stav, silný kašeľ, jej nedovolil dohrať
stretnutie v plnom nasadení. Za výkon
v prvom sete si obe tenistky zaslúžia
absolutórium. Štvorhra bola už len
„povinnou jazdou“. Vysoké, razantne
hrajúce Rusky jasne dominovali.

Trojhodinová štvorhra
Bojovali sme teda o piate až ôsme
miesto. Slovinky boli o triedu slabšie.
Klaudii Boczovej stačilo iba druhé podanie aby s prehľadom vyhrala nad
Mašou Grganovou. Kristína Kučová
v tréningovom tempe sfúkla Jasminu
Kajtazovičovú. Vo štvorhre však, keď
už bolo rozhodnuté, Boczová s Juríkovou podali slabší výkon a preFinálová skupina
Dievčatá do 16 rokov
24. – 26. 2. 2006

Naše družstvo v kompletnom zložení (zľava): Klaudia BOCZOVÁ, LenSnímka: RN
ka JURÍKOVÁ, Kristína KUČOVÁ a Rastislav NAKLÁDAL

1. kolo:
Veľká Británia – Česko 0:3, Rusko – Slovensko 3:0 (Pivovarovová – Juríková 64,
63, Pavľučenková – Kučová 75, 61, Pavľučenková, Pivovarovová – Kučová, Juríková
62, 60), Poľsko – Slovinsko 2:1, Bielorusko
– Taliansko 2:1
Semifinále:
Rusko – Poľsko 2:1, Bielorusko – Česko 2:1
O 5. – 8. miesto:
Slovensko – Slovinsko 2:1 (Boczová
– Grganová 62, 64, Kučová – Kajtazovičová 62, 60, Boczová, Juríková
– Grganová, Kajtazovičová 76(5), 36,

hrali po trojhodinovom boji. V treťom hracom dni podľahli naše dievčatá Taliankám 0:2. Kučová nehrala,
kašeľ pretrvával. Juríkovej nesedeli
nové lopty značky Prince. Po sete sa
obohrali a Lenka druhý set vyhrala.
Na rozhodujúci tretí set dostali dievčatá nové lopty, a opäť s nimi mala
naša nádej problémy, uletovali jej
a prehrala. V druhom zápase Klaudia ešte stále nemohla plnohodnotne
servovať a navyše jej súperka Claudia
Giovineová hrala neskutočne dobre,
agresívne a riskantne. Na čo siahla,
to jej vyšlo. Debl sa nehral.

Penzisti sa vytiahli
Za organizáciu si zaslúžia členovia
ronchinského klubu, zväčša v penzijnom veku, pochvalu - bola na
jednotku. Všetci boli milí, ochotní a
ústretoví. Aj hotel a strava boli na
úrovni. Iba teplota v hale je veľkým
čiernym bodom. Vôbec sa nekúrilo.
Ak boli nejaké stupne nad nulou, tak
naozaj skromne. Bol to teda v pravom
slova zmysle „winter cup“.
Celkové poradie: 1.Rusko 2.Bielorusko 3.Poľsko 4.Česko 5.Taliansko
6.SLOVENSKO, 7.Anglicko 8.Slovinsko
Rastislav NAKLÁDAL,
kapitán tímu
67(9)), Taliansko – Veľká Británia 3:0
Finále:
Rusko – Bielorusko 2:1
O 3. miesto:
Poľsko – Česko 3:0
O 5. miesto:
Slovensko – Taliansko 0:2 (Juríková – Vaideanuová 36, 63, 26, Boczová – Giovineová
26, 06, štvorhra sa nehrala)
O 7. miesto:
Slovinsko – Veľká Británia 0:3
Konečné poradie: 1. Rusko, 2. Bielorusko,
3. Poľsko, 4. Česko, 5. Taliansko, 6. SLOVENSKO, 7. Veľká Británia, 8. Slovinsko
(Len na občerstvenie pamäti: výsledky
z kvalifikačných skupín sme uverejnili v 3.
čísle na str. 22)

Kvalifikácia halových ME družstiev dievčat do 14 rokov
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Od postupu sme boli tentoraz ďaleko
V dňoch 10. -12. 2. 2006 sa v českom Rakovníku hrala kvalifikácia
halových ME družstiev dievčat do 14 rokov. V silnej skupine sa
tu stretli tímy Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Írska, Litvy,
Belgicka, Rumunska a Slovenska. Farby Slovenska reprezentovali
Petra Jůrová, Michaela Hončová a Jana Čepelová.
Už pri úvodnom žrebovaní nám
šťastie veľmi neprialo. Hneď v prvom kole sme sa museli stretnúť s
druhým nasadeným tímom, Českou
republikou. Jeho hlavnými oporami
sú v súčasnosti špičkové európske
hráčky, sestry Plíškové (Kristína je
momentálne 5. a Karolína 9. hráčka
európskeho rebríčka).
Hralo sa na veľmi rýchlom koberci, ktorý našim útlejším a menším
hráčkam veľmi nesedel. K úvodnej
dvojhre nastúpila Janka Čepelová
proti Karolíne Plíškovej. Začala
dobre, aktívne, bez rešpektu a
viedla už 3:1. Súperka však potom
pridala, spresnila a zrýchlila hru.
Opierala sa najmä o dobrý servis
a forhend. Zahrala aj zopár dôležitých volejov. Janka mala v prvom
sete ešte dva razy výhodu na 5:5,
no nevyužila ju a set prehrala 4:6.
V druhom sete si už skúsená Plíšková
nedala víťazstvo vziať a vyhrala 6:4.
V zápase jednotiek hrali proti sebe
Petra Jůrová a Kristína Plíšková.
Ľavou rukou hrajúca súperka však
Petre nedala vôbec šancu. Perfektným servisom a presným rýchlym
forhendom vytvárala stály tlak.
Petra na tomto povrchu jednoducho nestíhala a zápas prehrala za
necelú hodinu 1:6 2:6. V záverečnej
štvorhre Čepelová s Hončovou statočne bojovali o čestný bod proti
Plíškovej s Bártovou, ale súperky
boli nad ich sily a prehrali 3:6 2:6.
Prehra v prvom kole nás tak odsúdila iba na boj o 5. až 8. miesto.
Žreb bol naozaj krutý. Tím českej
republiky skupinu nakoniec suverénne vyhral proti prekvapivému

tvyh}ph

finalistovi z Litvy, ale taký je tenis.
Druhý hrací deň sme sa stretli
s tímom Rakúska. V súboji dvojok
sa potrápila Miška Hončová s Rakúšankou Emerschitzovou. Spočiatku
dosť kazila, zbytočne sa ponáhľala.
Evidentne jej robil problém rýchly
povrch. Nakoniec sa však rozohrala
a dobrou, koncentráciou a rozumnou hrou v záveroch oboch setov
vyhrala 6:4 6.4. Jůrová potom
presvedčivo porazila Hirschovú 6:1,
6:2. Spolu s Čepelovou pridala bod
vo štvorhre proti Kollovej a Hirschovej 7:5 3:6 6:1.
V súboji o 5.miesto sme zohrali
dve dramatické dvojhry proti Nemecku. Najprv Čepelová otočila už
takmer prehraný zápas proti rovesníčke Teufelovej. Fyzicky vyspelá
súperka začala vo veľkom štýle.
Hrala veľmi agresívne a dosiahla
množstvo víťazných bodov. Viedla
už 6:0 3:0, keď sa Janka zmobilizovala a otočila zápas. Predĺžila
hru, dostala súperku do dlhších
výmen, v ktorých začala mať navrch.
V závere hrala Čepelová aktívnejšie
a pestrejšie. Zápas nakoniec vyhrala
0:6 7:5 6:4.
Hončová zohrala podobný dramatický duel s Haasovou, ale žiaľ,
s opačným koncom. Zápas bol veľmi vyrovnaný. Miška lepšie zvládla koncovku prvého setu a vyhrala ho 6:4. V druhom sete ešte pridala, začala hrať odvážnejšie, viedla už 5:3 a 30:0. Potom však spravila zopár nevynútených zbytočných
chýb a set prehrala 5:7. V treťom
sete sa už Miška nedokázala spamätať. Súperka spresnila a zrýchlila

NOVÁ KOLEKCIA

EXPORT
IMPORT

Rad TRIAD
Rad HAMMER
Rad PROSTAFF
JUNIORSKÝ rad

Petra JŮROVÁ, slovenská jednotka v Rakovníku
Snímka: Dušan BARBUŠ

hru a vyhrala set presvedčivo 6:0. a nepresvedčivé. Tak sme nakoniec v
V záverečnej štvorhre Hončová tejto kvalifikačnej skupine obsadili
s Jůrovou jednoznačne prehrali nelichotivé 6. miesto.
s Haasovou a Sekulicovou 1:6 3:6,
Andrej ŠVACHO,
keď boli po celý zápas veľmi pasívne
nehrajúci kapitán družstva

PONUKA:

tenisové rakety
BABOLAT
DUNLOP
FISCHER
HEAD
VÖLKL
YONEX

- Bohatá ponuka klasických
a polyesterových výpletov
všetkých značiek
- Výplety novej generácie
CYBER POWER, SPIN
ISOSPEED
-Široká ponuka tenisových
lôpt

MORAVIA EXPORT IMPORT spol. s r.o., 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel./fax: 567 211 724, mob.: 777 230 627
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V Moskve sme si hanbu neurobili
Naše družstvo do 14 rokov tvorili v Moskve Róbert Gašparetz (Ratufa
Levice), Filip Horanský a Michal Brtko (obaja Kúpele Piešťany).
Hralo sa v hale na taraflexe. Usporiadatelia pripravili pre všetky
družstvá veľmi dobré podmienky. Hoci vonku bolo -20 °C, v hale
bola príjemná teplota +18 °C. Náš kolektív nasadili ako č.3.
V 1. kole nám žreb prisúdil Írsko.
V úvodnom zápase podal Filip Horanský veľmi zodpovedný výkon, počas celého stretnutia bol aktívnejší a
zaslúžene vyhral. V druhom zápase
vyhral Róbert Gašparetz prvý set bez
problémov, no v druhom sete sa súper výrazne zlepšil a Robo musel o
víťazstvo veľmi tvrdo bojovať. Zvládol to však a viedli sme 2:0. Za tohto
stavu nastúpila vo štvorhre dvojica
Gašparetz - Brtko s tým, že to bude
pre ňu príprava na ďalší zápas. Hoci
naši hrali zodpovedne, nepodali očakávaný výkon, a tak im veľmi dobre
hrajúci súperi uchmatli bod, s ktorým sme rátali.
Kľúčovým stretnutím bolo semifinále s Ruskom, v ktorom sa rozhodovalo o postupe do finálovej skupiny. Favoritom boli, samozrejme,
prví nasadení Rusi (Biriukov – víťaz
turnaja TE 1 v Paríži, Kacharian – semifinalista TE 1 v Tarbes).
V súboji Horanský – Kacharian Filip
jednoducho na súpera nestačil, hra
bola naňho príliš rýchla. V druhom
sete sa hra vcelku vyrovnala, Filip sa
dokázal nielen ubrániť sa prudkým
úderom, ale občas i zakontrovať a zariskovať, no stačilo to len na 3:6.
Napriek Biriukovovým kvalitám
podal Gašparetz skvelý výkon (určite
najlepší v tejto sezóne). Málokto dis-

ponuje v tomto veku takou silou ako
Biriukov, čo sa prejavuje i na jeho
oboch, výrazne pretopspinových
a zároveň veľmi rýchlych, úderoch.
Keďže obaja hráči sú fyzicky vyspelí
s dobrým podaním, mohli sme priebeh hry zrovnávať so seniorským zápasom na rýchlom povrchu. V prvom
sete náš reprezentant stratil raz svoj
servis, čo ho stálo set. Naopak v druhom sete Robo výborne podával, oba
údery mu padali k čiaram, dva razy
zobral súperovi podanie a vyhral.
Ani v treťom sete nepoľavil, mal veľmi dobrú kontrolu nad oboma údermi a zaslúžene dotiahol zápas do víťazného konca. O našom postupe
z tejto skupiny musela rozhodnúť
štvorhra, v ktorej Gašparetz s Brtkom
nastúpili proti súčasne najlepšiemu
páru v Európe v tejto kategórii (víťazi
turnajov TE 1 v Paríži a TE 1 v Tarbes).
Naši chlapci nepodali zlý výkon, no
súperi boli lepší. Ťažko sa proti nim
hralo, pretože veľmi dobre podávali
i returnovali.
Výborné stretnutie odohrali chlapci aj proti Bielorusku o 3. miesto v
skupine. Mišo Brtko si bez problémov
splnil úlohu favorita. V zápase s o rok
mladším Shylom sa mu darilo. Od začiatku až do konca hral veľmi zodpovedne. Filip Horanský zohral vcel-

Družstvo do 14 rokov - zľava: Róbert GAŠPARETZ, Filip HORANSKÝ, Michal BRTKO a kapitán Daniel ČÁLIK.

ku dobrý zápas, no súper mal výraznejšiu hernú prevahu a Filip si mohol len dobre zahrať. V rozhodujúcej
štvorhre podali Robo Gašparetz a Mišo Brtko mimoriadne dobrý výkon.
Herne hodnotím štvorhru z oboch
strán na vysokej úrovni, víťazstvo
v nej si zaslúži pochvalu.
Do finálovej skupiny postupujú
len prvé dve družstvá, ale toto pred-

savzatie sa nám nepodarilo splniť.
Celkové vystúpenie v jednotlivých
stretnutiach a výkonnostnú úroveň
našich chlapcov však hodnotím veľmi
pozitívne. Potešilo nielen vyrovnané
stretnutie s Ruskom, ktoré má najvyššie ambície na ME i MS, ale aj víťazstvo s veľmi dobrým družstvom
Bieloruska.
Daniel ČÁLIK,kapitán družstva

O postup nás pripravili Briti
Na tejto súťaži družstiev do 16 rokov sa v talianskom Reggio Emilia
zišla pomerne kvalitná konkurencia z európskej špičky. Z  prvej
desiatky rebríčka TE štartovali dvaja hráči a ďalších desať z prvej
stovky. Turnaj píše svoju históriu od roku 1977. Slovenskému tímu
sa podarilo zvíťaziť roku 2000.
Naši hráči Marek Budoš (Slávia
Agrofert STU), Alexander Gasparetz
(Ratufa Levice) a Róbert Janúch
(TKM Martin) nepatrili k favoritom
aspoň podľa rebríčka TE. Bol som
zvedavý, ako sa vyrovnajú so silnou
konkurenciou.
V prvom kole nám žreb prisúdil
Lotyšsko, tretí nasadený tím. V prvej dvojhre dvojok nastúpil Janúch,
ktorý si počínal dobre a zvíťazil bez
väčších problémov. V ďalšej dvojhre
jednotiek nastúpil A. Gasparetz. Od
prvých výmen bolo vidieť, že to bude
vyrovnaný zápas. Jeho súper dobre
podával, za stavu 5:5 sa podaril

Gasparetzovi brejk a set vyhral 7:5.
V druhom sete prehrával 0:2 4:5,
avšak dokázal svoju psychickú odolnosť, keď sa mu podaril druhý raz
brejk a zaslúžene zvíťazil.
Zápas sa hral vo veľmi vysokom tempe. Škoda, že
sa zranil, a tak nemohol
pokračovať vo štvorhre.
Nastúpili v nej Janúch
s Budošom, na ktorých súperi jednoducho nemali.
Na druhý deň nás čakal tím V.
Británie, nasadený ako č. 1.
V prvom kole nastúpil Janúch, ktorý vyhral prvý set celkom hladko, no

v druhom sa musel poriadne oháňať.
Dotiahol ho až do stavu 5:5, vynútil si
napokon tajbrejk a v ňom preukázal
väčšiu psychickú odolnosť ako súper.
Viedli sme 1:0.
V druhej dvojhre nemal Budoš
proti Evansovi, ktorý hral vo vysokom tempe, šancu na úspech.
Súper vyrovnal stav stretnutia na 1:1
a o jeho osude rozhodovala štvorhre.
V nej za nás nastúpila dvojica Janúch
- Gasparetz. Janúcha trápili
od začiatku bolesti žalúdka,
čo ovplyvnilo jeho výkon.
Naši sa ako-tak držali na
úrovni do stavu 2:3, no
potom už nestačili so súpermi držať krok. Pri sieti
im chýbal dôraz a ich podanie
tiež nebolo na želateľnej úrovni.
Prehrali síce zaslúžene, no mali nemalé a oprávnené výhrady k výkonu
rozhodcov, ktorí všetky sporné lopty

rozhodli proti nám. Prehrali sme 1:2,
a tak sme zo skupiny nepostúpili.
V boji o 3. miesto s Portugalskom
(nasadené ako č. 2) sme tiež, žiaľ,
ťahali za kratší koniec. Treba však
povedať, že išlo o vyrovnaný zápas,
v ktorom sa súperi na nás mimoriadne
vytiahli najmä vo štvorhre, v ktorej
hrali výborne zozadu a vynikajúcimi
returnami nás nepúšťali k sieti.
Hráči si však aj napriek tomu
zaslúžia pochvalu za predvedený
výkon. Najmä Janúch a Gašparetz,
ktorí neprehrali ani jednu dvojhru
a porazili rebríčkovo lepších hráčov.
Organizácia bola na dobrej úrovni,
škoda len, že rozhodcovia nepodali
uspokojujúci výkon. Ukázalo sa, že
držíme krok s európskou špičkou,
no tentoraz nám chýbalo aj trochu
športového šťastia.
Ladislav HANAJÍK,
kapitán družstva
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„Zahralo“ si aj zlé počasie
Vďaka stavebnej spoločnosti S corp s.r.o Michalovce sa HM SR
seniorov konali v perfektnej hale pri, ktorej v rekordnom čase
vyrástla krásna a účelovo riešená budova, kde si každý hráč našiel
to, čo potreboval na svoje súkromie a prípravu na jednotlivé zápasy.
Na obrazovkách nových plazmových televízorov mohli hráči sledovať
priebeh jednotlivých zápasov, vďaka zabudovaným kamerám priamo
v hale, čo sa bude využívať pri tréningovom procese.
Pod celkovou účasťou sa čiastočne podpísalo aj nepriaznivé počasie. Zrejme by boli do Michaloviec
prišli – za priaznivejších podmienok
- viacerí v jednotlivých kategóriách,
čo platí najmä na kategóriu 60+
a vyššie.
Ako každý turnaj, aj tento priniesol
prekvapenia na úkor nasadených hráčov. Tak napríklad Štefan Straka vypadol už v prvom kole s Imrichom
Rakovským, ktorý sa zúčastnil na takomto podujatí po prvý raz. Ziskom titulu príjemne prekvapili domáci Ing.
Igor Šoltinský (40+) a Ing. Ján Sabol
(45+). Držal sa aj otec Martiny Hingi-

sovej, ktorého herný prejav bol veľmi dobrý, čím sa potvrdilo, že v prípade Martiny jablko nespadlo ďaleko
od stromu.
Určite to nebol turnaj, na ktorom
išlo všetko hladko, ale ako vrchný rozhodca to vnímam tak, že v takom veku
sa hráči už nevychovávajú.
Záverom: bol to vydarený šampionát. Chcem sa poďakovať všetkým, čo
sa o to pričinili. Z hráčov to bol napríklad aj Tomáš Sleziak , ktorý vo veku
76 rokov bol jednoducho skvelý. Už sa
teším na HM SR seniorov 2007.
Tibor LEŠNIAK

VÝSLEDKY
10. – 13. 3. 2006
35+
ŠF: Milták – Barger 63, 60, Marcinov
– Blahuta 64, 26, 119, Hrnčiar
– Hančár 61, Černák – Safko 64,
46, 108, SF: Milták – Marcinov skr.,
Hrnčiar – Černák 63, 61, F: Milták
– Hrnčiar 63, 61.
Štvorhra, ŠF: Suláček, Milták –
Jarábek, Polcik skr., Žufka, Hrnčiar
– Vidiš, Kačenga skr., Safko, Barger
– Tuleja, Kurpas skr., Šoltinský,
Blahuta – Černák, Jeremiáš 76(2),
64, SF: Suláček, Milták – Žufka,
Hrnčiar 63, 63, Safko, Barger –
Šoltinský, Blahuta 64, 62, F: Safko,
Barger – Suláček, Milták skr.

Onderko – Zelienka 61, 61, F: Sabol
– Onderko 61, 61.
Štvorhra, 1. kolo: Baláž, Chobot
– Kopas, Ujhelyi 64, 16, 106,
ŠF: Cerovský, Frič – Butkovský,
Rakovský 64, 63, Baláž, Chobot
– Onderko, Šimko skr., Brna, Hingis
– Filipovič, Zelienka 62, 60, Herman,
Mikula – Hulina, Matejovský 63, 36,
119, SF: Cerovský, Frič – Baláž,
Chobot 61, 60, Brna, Hingis –
Herman, Mikula 64, 60, F: Brna,
Hingis – Cerovský, Frič 62, 26, 106.
50+

1. kolo: Matejovský – Bereš 60,
36, 107, Záhradník – Kopas 64, 61,
ŠF: Cerovský – Kmeťo 61, 61,
Filipovič – Matejovský 61, 75(5),
Žufka – Záhradník 60, 60, Rakovský
40+
– Straka 63, 63, SF: Cerovský –
1. kolo: Šoltinský – Jeremiáš 61, Filipovič 62, 64, Žufka – Rakovský
64, Vidiš – Butkovský 75, 16, 106, 62, 63, F: Cerovský – Žufka 61,
Tuleja – Kurpas 75, 64, ŠF: Kačenga 26, 104.
– Jarábek 64, 64, Šoltinský – Mókuš
55+
64, 60, Polcik – Vidiš 64, 75, Suláček
– Tuleja 64, 62, SF: Šoltinský – ŠF: Hingis – Herman 61, 61, Baláž
Kačenga 64 skr., Suláček – Polcik – Ujhélyi 62, 67(1), 106, SF: Hingis
76(2), 62, F: Šoltinský – Suláček – Jantošovič 61, 64, Chobot – Baláž
61, 76(4), F: Hingis – Chobot 61, 62.
76(5), 75.
45+

60+

1. kolo: Sabol – Bereš 60, 63,
ŠF: Frič – Mikula 61, 61, Sabol –
Šimko 62, 63, Zelienka – Veselovský
57, 76(5), 107, Onderko – Hulina
63, 61, SF: Sabol – Frič 63, 62,

Brna – Tománek 63, 61, Tománek
– Sleziak 62, 62, Brna – Sleziak
61, 61.
K o n e č n é p o r a d i e : 1. B r n a ,
2. Tománek, 3. Sleziak.

Majstrovstvá sveta lekárov

Zľava víťaz kategórie 45+ Ján SABOL a finalista Stanislav ONDERKO

Na tomto šampionáte, ktorý bude v dňoch 14. – 21.októbra 2006 na
Malte, môžu hrať lekári a ich rodinní príslušníci vo vekových kategóriách
po 5 rokov. Na programe je dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra a útecha,
a tak aj hráč, ktorý prípadne prehrá všetky stretnutia, si zahrá v šiestich zápasoch.
Informácie, prihlášky a zoznam hotelov možno nájsť na web stránke
http://www.wmtsmalta.com. Isté informácie môže poskytnúť aj MUDr.
M. Ondrej CSc, MPH. Telefón: 02/5541 0272, mobil: 0910/787056.
POZOR: prihlášky aj s vkladom treba poslať do 30. júna 2006!

Snímka: Tibor LEŠNIAK

Len to najlepšie pre zdravie, fitness a krásu.
WELLNESS IN PERFECTION

