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Po trénerskom pôsobení v Bra-
tislave a Zvolene začal v našom te-
nisovom klube Nová Dubnica pô-
sobiť od roku 1983 . Ako tréner sa 
aktívne venoval  rôznym vekovým 
kategóriám a ako kapitán druž-
stiev si vždy vedel medzi mladými 
zachovať autoritu . Ale na dru-
hej strane vedel, kedy vniesť do 
družstva aj kúsok humoru . Naj-
väčšie trénerske úspechy dosiahol 
s družstvami mladších a starších 
žiačok ako aj dorasteniek, s kto-
rými v rokoch  1999, 2001, 2003 
získal bronzové medaily na maj-
strovstvách Slovenska . Tiež sa za-
slúžil o pekné  umiestnenia v HTO 
kategórii detí do 10 rokov v rámci 
regiónu i Slovenska . Pričinil sa aj 
o   formovanie a postup ženského 
družstva do I . ligy  roku 2003 .

Hráči a hráčky, ktoré u J . Ba-

ránka začínali , dosiahli medailové 
umiestnenia v rámci Slovenska 
a on bol vždy prvý, ktorý im k tým-
to úspechom gratuloval . Nikdy ne-
zabudol pochváliť za skvelé výkony 
hráčov klubu, ktorým sa darilo na 
turnajoch  doma a v zahraničí  .

J . Baránek sa aktívne venoval aj 
klubovému dianiu v TK Nová Dub-
nica . Pravidelne organizoval ce-
loslovenské turnaje všetkých veko-
vých kategórií a svoje skúsenosti 
odovzdával mladým . Pôsobil aj ako 
dlhoročný rozhodca STZ .

Poslednú sezónu trávil na te-
nisových kurtoch a úsmevom i hu-
morom jemu vlastným rozdával ra-
dosť a tešil sa z výsledkov svojich 
bývalých, už dospelých  zverencov . 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku .

tK Nová Dubnica

Našťastie aj takých veľkých, ktoré 
sa podarilo optimálne vyriešiť, ako 
napríklad: – sociálno-prevádzková 
budova je už (po spore s hokejovým 
oddielom) definitívne majetkom TK, 
došlo aj k podpísaniu veľmi dôležitej 
dohody medzi TK a STZ v súvislosti 
s využívaním NTC, pričom sa čaká už 
len na oficiálny zápis do katastra . 
Slovan získal aj kolaudačné rozhod-
nutie na výmenníkovú stanicu tepla, 
začala sa rekonštrukcia a rozšírenie 
ženskej šatne, WC a drobné úpravy 
v bufete . Všetko by sa malo stihnúť 
do otvorenia vonkajšej sezóny .

Za tejto situácie mohol predseda 
výboru TK, Miloš Mečíř, konštatovať:

„Uplynulé obdobie v klube a jeho 
fungovanie môžem charakterizovať 
ako stabilizované . Prevádzka kur-
tov, hranie našich rekreačných a vý-
konnostných hráčov, oproti ostatným 
rokom, nezaznamenalo podstatné 
zmeny . Kvalita našich dvorcov pat-
rí tradične medzi najlepšie a systém 

rezervovania i obsadzovania kurtov 
sa časom dobre odskúšal . Teší ma, 
že hrať na Slovane opäť začína mať 
medzi tenisovými priaznivcami ten 
správny zvuk . Každým rokom stúpa 
v klube úroveň a kultúra prostredia . 
Pribudla klubovňa s príjemným in-
teriérom, počítačom a televízorom, 
ktorú využívajú deti i dospelí, vkus-
ne zariadená reštaurácia s chutnými 
jedlami a postupne sa prepracováva-
me aj k dôstojnejším šatniam .“

Potom predseda výboru pookiadzal 
„nášho odchovanca, dlhoročného 
člena a spoľahlivého reprezentanta 
Dominika Hrbatého“, zagratuloval 
mu k úspechom, poďakoval sa mu aj 
za to, že mužom Slovana pomohol po-
stúpiť do extraligy a vyjadril nádej, že 
aj ostatní výkonnostní hráči dosiahnu 
také výsledky ako Dominik .

Kiežby sa to splnilo!
Zaujala aj správa revíznej komisie, 

z ktorej vyplýva, že celková hodnota 
hmotného a nehmotného majetku 

TK je 48 087 650 .- Sk, že vlani mal 
TK príjmy vo výške 4 113 286,89 Sk 
a výdavky 4 184 138,40 Sk, pričom 
strata predstavuje k 31 . 12 . 2005 
70 851,51 Sk . Revízna komisia ďalej 
skonštatovala, že po prvé: „spôsob 
vedenia účtovníctva zodpovedá plat-
ným predpisom“ a po druhé, že:“pri 
vynakladaní finančných prostriedkov 
výbor TK postupoval v súlade s uzne-
sením členskej schôdze, stanovami TK 
Slovan a v súlade s pravidlami oboz-
retného podnikania a hospodárenia .“ 
Treba ešte niečo dodať?

Pamätnú cenu TK dostal zaslúžilý 
člen klubu Ing . Ladislav Mečíř .

Zo správy hlavného trénera TK Mgr . 
Martina Zathureckého sa oddá od-
citovať aspoň týchto pár riadkov:

„Vedenie tenisového klubu sta-
novilo ako prioritu na rok 2005 do-
siahnuť čo najlepšie výsledky v ka-
tegórii dospelých . Vypísali sa pre nich 
motivačné odmeny v celkovej výške 
190 000 .- Sk . Na milé prekvapenie 
hráčov a nemilé pre hospodára klubu, 
sa táto odmena vyčerpala do maxima, 
pretože obe družstvá dospelých do-
siahli stanovené ciele . Muži postúpili 
do extraligy a ženy dokonca našu naj-
vyššiu súťaž vyhrali . V mládežníckych 
kategóriách nás najviac potešili star-

ší žiaci, ktorí vyhrali záverečný turnaj 
M SR v Piešťanoch a získali titul, pek-
né druhé miesto patrilo dorastenkám 
na záverečnom turnaji M SR v Prešove 
a ešte sympatické tretie miesto ob-
sadili staršie žiačky .“

TK Slovan Slovenská sporiteľňa má 
274 členov, z toho je 211 členov nad 
16 rokov, ktorí majú volebné právo 
a 63 detí .

Prekvapilo preto, že na tejto vo-
lebnej schôdzi bolo len 44 členov, 
z ktorých celú polovicu tvorili muži 
celkom šediví, prešedivení, plešatí, 
čiastočne plešatí a dvaja s tmavým 
prelivom, ktorí sa za svoje šediny 
hanbia . Vek žien zo slušnosti ani ne-
spomínam . A hráč tam nebol ani je-
den!!! Kde nastal skrat? 

A ešte niečo: keďže je zrejmé, že 
mlaď takéto schôdze nezaujímajú, 
treba bezpodmienečne rešpektovať 
vek prítomných, z ktorých sa mno-
hí (a medzi nimi aj ja) iba tvárili, že 
počujú, čo si rečníci drmolili pod no-
som v hľbke malej zasadačky Domu 
športu . Preto treba vždy zabezpečiť 
aparatúru, mikrofón a reproduktory . 
To je už dnes predsa, pri takejto prí-
ležitosti, v každej dobrej rodine sa-
mozrejmosť!!!

- rik

TK Slovan Slovenská sporiteľňa Bratislava mal výročnú členskú schôdzu

Dospelí dosiahli plánované ciele
Veľká tenisová rodina Slovana Slovenská sporiteľňa Bratislava 
sa aj v tomto roku stretla na výročnej členskej schôdzi v marci. 
Program bol síce tradičný, ako na každej volebnej výročnej schôdzi, 
ale netradične obsiahlym, až 19 bodovým programom. „zasa tu 
budeme tvrdnúť niekoľko hodín“, komentoval to jeden zo skoršie 
narodených členov. Ale čo už. Veľký klub, veľa problémov...

Spomienka na Jaroslava Baránka
Dňa 4.  marca 2006 náhle zomrel  náš dlhoročný t réner a pr iateľ
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Nedávno som 
sa zúčastnil na 
niekoľkých tur-
n a j o c h ,  k d e 
som mal mož-
nosť sledovať 
zápasy našich 
najlepších ju-
niorov a junio-
riek . Ide o hrá-

čov, ktorí už hrajú tenis od skorého 
veku . Sú veľmi dobre pripravení z fy-
zickej stránky a aj ich podanie, for-
hend a bekhend sú v prevažnej väč-
šine na výbornej úrovni . Predsa sa im 
však stáva, že prehrajú zápasy so sú-
permi, ktorí -okrem podania- nemajú 
také dobré základné údery . Príčinou 
býva zväčša neschopnosť zahrať re-
turn na patričnej úrovni . Často ide 
o chyby priamo z returnu alebo je re-
turn zahraný tak nedôrazne, že súper 
dokáže okamžite vyvinúť tlak . Aj pre-
to je tento príspevok určený práve na-
šim mladým hráčom a predovšetkým 
ich trénerom . 

Return delíme tak ako údery zo 
základnej čiar y, na forhendový 
a bekhendový . To však neznamená, že 
sú to údery totožné . Pri podrobnejšej 
analýze zistíme, že sú v technike úde-
rov zo základnej čiary a returnu mno-
hé rozdiely . K tejto analýze som po-
užil kinogramy našich daviscupových  
reprezentantov Dominika Hrbatého 
a Michala Mertiňáka .

RETURN 1. PODANIA

základné postavenie a držanie 
rakety 

Dominik  a Michal stoja pri retur-
novaní 1 . podania asi vo vzdialenosti 
1,5 – 2 m za základnou čiarou (obr . 
A, B) . To je samozrejme závislé od 
štýlu hry súpera . Ak hrá súper sys-
témom servis – volej je dôležité za-
sahovať loptu čo najskôr a teda čo 

najhlbšie v kurte, resp . čo najbližšie 
k nemu  . Vtedy bude náš súper nútený 
hrať volej ďaleko od siete a jeho si-
tuácia bude značne sťažená . 

Dominik v základnom postavení 
(obr . 1a)  stojí pred returnom v šir-
šom stoji rozkročnom, pričom ko-
lená sú mierne pokrčené .  Raketu drží 
oboma rukami na rúčke rakety . Pra-
vá ruka drží rúčku ako pri forhende 
a vrchná – ľavá má pozíciu ako pri 
bekhende. To mu umožňuje pri po-
daní umiestnenom do forhendu re-
turnovať bez prechytenia a pri 
bekhendovom returne prechytáva 
len pravou rukou . Považujem to za 
veľmi dôležité, keďže pri returne je 
hráč v značnej časovej tiesni a nemá 
čas na komplikované prechytávanie 
rakety .

Michal stojí v základnom postavení 
(obr . 2a) hlbšie v kolenách a aj jeho 
trup je vo väčšom predklone . Rozdiel 
možno vidieť aj v držaní rakety . Pravá 
ruka drží raketu bekhendovým dr-
žaním a ľavá ruka je na krčku rakety. 
Pri forhendovom returne Michal pre-
chytáva držanie a pri bekhendovom 
sa jeho ľavá ruka premiestni z pô-
vodnej pozície do obojručného dr-
žania. Tento spôsob je výhodný ak 
hráč často returnuje bekhendom so 
spodnou rotáciou . Problém máva 
občas pri forhendovom returne, 
kde niekedy nestihne prechytiť a re-
turnuje len takzvaným blokovaním . 
Tento return je výhodný vo štvor-
hre, keď je umiestnený súperovi pod 
nohy, avšak vo dvojhre je často málo 
účinný . 

Prípravná fáza

U oboch hráčov je charakteristický 
split step (naskočenie), po ktorom 
zaujmú veľmi široké postavenie 
nôh . Tu treba spomenúť, že poznáme 
v podstate dva spôsoby split-stepu. 

V prvom prípade ide o naskočenie 
z jednej odrazovej nohy s následným 
dopadom na obe nohy. Tento spôsob 
využíva častejšie Michal . Druhý spôsob 
sa vyznačuje odrazom z oboch nôh, 
pričom aj dopad je na dve nohy . O ten-
to spôsob sa opiera viac Dominik .

Telo je vzpriamené so zníženým ťa-
žiskom (obr . 1c, 2c) . Chodidlá stoja pa-
ralelne a aj ramená sú v čelnom po-

stavení . Táto pozícia umožňuje dob-
rú reakciu na akokoľvek umiestnené 
podanie .

Následne dochádza k preneseniu ťa-
žiska na vonkajšiu nohu v smere umiest-
nenia podania a vytočeniu ramien do 
bočnej polohy (obr . 1d, 1e, 2d, 2e) . Tu je 
najdôležitejšie, aby hráč najprv vytočil 
ramená (obr . 1e, 2e) a až potom, podľa 
rýchlosti a umiestnenia podania, zvolil 
veľkosť náprahu . 

úderová fáza
Dominik aj Michal zasahujú loptu 

pred sebou (obr . 1f, 2f) vďaka čomu 
môžu svoj return zahrať dostatočne 
razantne a umiestniť ho podľa po-
treby . Dominik a Michal majú hlavu 
rakety v momente zásahu nastavenú 
v podstate kolmo na let lopty . To zna-
mená najväčšou plochou proti lop-
te a preto zasahujú loptu čisto stre-

dom rakety a nie rámom ako sa to 
stáva neskúseným hráčom . Obaja tla-
čia rameno a váhu tela oproti lopte 
aby zvýšili agresivitu svojho returnu . 
Na udelenie smeru returnu využívajú 
hráči zápästie, keď jeho pohybom ur-
čujú sklon hlavy rakety . To umožňuje 
ešte v poslednej chvíli usmerniť drá-
hu úderu .

HRAJME TENIS LEPšIE

Return – kľúč k úspechu
Return je úder, ktorý môže rozhodovať o celkovom úspechu hráča 
v zápase. A predsa sa mu v dnešnej dobe venuje tak málo času 
v systematickej tréningovej príprave! Je to úvodný úder v  50% 
výmen v zápase. Aj preto je považovaný v tenise za jeden z kľúčových 
na ceste za víťazstvom.

Ladislav SIMON,
tréner NTC

A

B

» Pokračovanie na strane 24-25
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záverečná fáza

V tejto fáze dochádza k dokonče-
niu úderu, kde dĺžka dotiahnutia 
závisí od rýchlosti a smeru podania, 
umiestnenia returnu a čiastočne aj 
od techniky hráča na returne .

Pozornosť by som upriamil  v tejto 
fáze hlavne na prácu nôh . Charakte-
ristický je dopad na vnútornú nohu, 
pričom dochádza ku skríženiu nôh, 
čím sa dokončí prenesenie ťažiska 
tela do úderu (obr . 1g, 2h) . Následne 
hráč v dôsledku zotrvačnej sily po-
kračuje v smere pohybu . V tejto chvíli 
sa prejaví sila dolných končatín, kto-
rá je rozhodujúca pri nasledujúcom 
odraze z vonkajšej nohy (obr . 1h) 
smerom späť do stredu dvorca . Po 
tomto odraze robí Dominik skrížený 
krok, vďaka čomu je vo  veľmi krát-
kom čase schopný pokryť dvorec a je 
pripravený na ďalší  úder (obr . 1i) . 
Tu sa prejavuje fantastická pohybová 
a fyzická pripravenosť Dominika . Jeho 
práca nôh je priam učebnicová . 

RETURN 2. PODANIA

základné postavenie a držanie 
rakety

Držanie rakety je u oboch hráčov 
totožné s returnom 1. podania . Roz-
dielna je ich vzdialenosť  od základnej 
čiary . u Dominika možno pozorovať 
mierny posun vzad oproti returnu 1 . 
podania (obr . 3a, C) .

 u Michala je však naopak znateľný 
posun vpred k základnej čiare cca . 0,5 
m za ňu (obr . 4a, D)

Prípravná fáza

Tak ako pri returne 1 . podania mož-
no poukázať na split step a následný 
široký postoj rozkročný s mierne po-
krčenými kolenami . Tak isto ramená 
robia rovnaký rotačný pohyb . Náprah 

 1a 1b 1c

 1d 1e 1f

 1g 1h 1i

 2a 2b 2c

 2d 2e 2f

 2g 2h 2i

C

D
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robia obaja hráči vo väčšom rozsahu . 
u Michala je jasný zámer dostať sa 
čo najhlbšie do dvorca, kde sa sna-
ží hrať return čo najskôr po odskoku 
– pred kulmináciou lopty,  čím skra-
cuje súperovi čas potrebný na ďal-
šiu prípravu . Return hrá z ľavej nohy 
z otvoreného postavenia nôh .

Dominik hrá v tomto prípade 
return ďaleko za základnou čiarou 
po kulminácii lopty . Pomalší let 
loptičky, teda dlhší čas na prípravu, 
využíva Dominik na to, aby zaujal 
klasické postavenie ako pri bekhen-
de zo základnej čiary s vykročením 
pravou nohou proti lopte . Aj napriek 
rozdielnemu postaveniu nôh  u oboch 
možno vidieť mohutné vytočenie 
hornej časti tela. 

úderová fáza

Tu treba poukázať na to, že tesne 
pred úderom je hlava rakety pod 
úrovňou zápästia (obr . 3f, 4f) . To 
umožňuje maximálne zrýchliť hlavu 
rakety a rovnako sa zvyšuje možnosť 
kontroly pomocou hornej rotácie.

Opäť je cieľom zasiahnuť loptu 
pred telom (obr . 3g, 4g) čím sa zvy-
šuje možnosť lepšie umiestniť return 
a zväčšiť jeho agresivitu .  

záverečná fáza

Je takmer totožná so záverečnou 
fázou ako pri returne 1 . podania . 
Hlavný rozdiel je v tom, že zotrvačný 
pohyb tela smeruje ešte výraznejšie 
v smere úderu . 

Oproti prvému podaniu je dotia-
hnutie úderu vo väčšom rozsahu.

Úder doťahujú obaja  nad pravé 
rameno (obr . 3h, 4h) . 

Ako a ako často  
trénovať return?

1 . trénujte return každý deň,
2 . ukážte na videozázname vášmu 

hráčovi ako returnujú tí najlepší, 
aby  získal predstavu o ideálnom 
prevedení,

3 . na upevnenie predstavy a jej 
kontrolu trénujte return aj bez lopty 
(tieňovo), najlepšie pred zrkadlom 
aby mal hráč možnosť sebakontroly, 

4 . trénujte return najprv tak, že sa 
dopredu určí kam má smerovať poda-
nie (možno použiť aj v tréningových 
zápasoch ),

5 . začínajte obvyklé cvičenia po-
daním, aby váš hráč bol nútený hrať 
return častejšie,

6 . hrajte cvičenia na body, v kto-
rých sa bude hrať podanie a return, 
pričom každý return umiestnený do  
vyznačených cieľov sa bude bodovať 
extra,

7 . hrajte často tréningové zápasy .

Kinogramy: autor

 3a 3b 3c

 3d 3e 3f

 3g 3h 3i

 4a 4b 4c

 4d 4e 4f

 4g 4h 4i
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Naplnením uvedeného cieľa 
prostredníctvom výcviku tenisu  
chceme dosiahnuť, aby početná sku-
pina detí mala možnosť pravidelných 
pohybových aktivít . Tenisové kluby v 
mnohých prípadoch disponujú do-
statočnou kapacitou priestorov, kto-
ré môžu deti využívať . Pri dobrej or-
ganizácii môže príprava detí zaplniť 
dvorce v čase, keď sa nedajú využiť 
inými skupinami . V budúcnosti z nich 
môžu byť pravidelní rekreační hrá-
či, ale predpokladáme, že časť z nich 
bude pokračovať v zdokonaľovaní a 
pokúsi sa zapojiť do pretekárskeho 
tenisu . 

Projekt „Detský Davis Cup a Fed 
Cup s Nadáciou SPP“ je určený klu-
bom, prípadne iným subjektom, kto-
ré sa stotožňujú s uvedenými vý-
chodiskami . STZ bude podporovať 
systematickú športovú prípravu detí 
a organizovať príťažlivé súťaže pre 
túto vekovú skupinu . 

Prihlásenie do projektu

Tenisový klub (prípadne škola, aka-
démia alebo iný subjekt), ktorý sa chce 
zapojiť do projektu, musí spĺňať na-
sledovné podmienky:

- zabezpečiť systematickú prípravu 
skupiny detí (minimálne 3 razy v týž-
dni) v období máj – október 2006 pod 
dohľadom kvalifikovaného trénera (li-
cencia STZ), 

- v rámci prípravy uskutočniť určené 
testovania,

- prihlásiť aspoň jedno 
družstvo do súťaží v rám-
ci projektu, 

- v stanovenom roz-
sahu prezentovať part-
nerov STZ, ktorí pod-
porujú projekt, 

- zaslať prihlášku a pod-
písať Zmluvu o účasti na 
projekte .

Prihlášku treba zaslať na predpísa-
nom formulári (je zverejnený na inter-
netovej stránke STZ, www .stz .sk) . Po 
overení údajov na prihláške zašle STZ 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky, 
Zmluvu o účasti na projekte, kde budú 
špecifikované všetky konkrétne práva 
a povinnosti zmluvných strán . 

Podpora STZ v tejto etape ob-
sahuje:

- finančnú podporu, ktorá závisí 
od počtu detí v príprave, pričom roz-
lišujeme deti, ktoré boli zapojené do 
projektu už roku 2005 a deti, ktoré 
sa do projektu zapoja až roku 2006 . 
V prípade, že z detí, ktoré boli v prí-
prave už roku 2005, pokračuje v prí-
prave 3/4 a viac (v rámci projektu 
2006 alebo v rámci klubu, ak už majú 
10 rokov) bude výška podpory 7 .500 .- 
Sk, ak ich pokračuje 1/2 až 3/4 bude 
výška podpory 5 .000 .- Sk, ak ich po-
kračuje 1/4 až 1/2 bude výška pod-
pory 2 .500 .- SK . 

Ak je počet detí, zapojených do 
projektu až v roku 2006, pätnásť a 
viac, bude výška podpory 7 .500 .- Sk, 
ak ich bude 10 – 14, bude výška pod-
pory 5 .000 .- Sk . Všetky deti musia 
byť, v etape prípravy v rámci projektu, 
narodené roku 1997 alebo mladšie . 
Deti narodené roku 1996 pokračujú 
 v kluboch mimo rámca projektu . 

Rozdelenie detí do tréningových 
skupín (na základe veku, výkonnosti, 
 . . .), prípadne zaradenie do tréningo-
vých skupín aj detí, ktoré nespĺňajú 
podmienky projektu, je v kompetencii 
klubu . Rozhodujúce je, aby deti, kto-
ré sú zaradené do projektu, mali za-
bezpečenú prípravu v stanovenom 
rozsahu .

- najlepšiemu účastníkovi úvod-
ného testovania preplatí STZ náklady 

na prípravu v rámci projektu, na 
základe potvrdenia o za-
platení poplatkov,

- STZ poskytne lop-
ty na prípravu v poč-
te 10 ks + 10 ks za kaž-
dé prihlásené družstvo 

do súťaží od úrovne ob-
lastných kôl .

STZ bude sledovať prí-
pravu v jednotlivých subjektoch 

a v prípade porušovania podmienok 
odstúpi od zmluvy . Zároveň bude, na 
požiadanie, poskytovať metodické 
poradenstvo, prípadne inú pomoc pri 
zabezpečovaní prípravy .

Termín na zaslanie prihlášky je 30. 
4. 2006, pričom zoznamy hráčov mož-
no spresniť najneskôr do 31 . 5 . 2006 .

Súťaže v rámci projektu

 Súťaže v rámci projektu sú určené 
pre tenisové kluby, tenisové ško-
ly (akadémie), základné školy (prí-
padne iné školské zariadenia, napr . 
športový krúžok), športové kluby 
(evidované v inom odvetví) . Druž-
stvá sa do súťaží musia prihlásiť a 
v stanovenom termíne predložiť na 
schválenie súpisku . Príslušnosť hrá-
ča k príslušnému subjektu musí byť 
overiteľná, t .j . buď je evidovaný v 
projekte v rámci prípravy, alebo je 
členom klubu, školy, krúžku, prípad-
ne má miesto bydliska v pôsobnosti 
prihláseného subjektu . Podrobné 
informácie o tvorbe súpisiek uve-
rejníme v rozpise súťaží . 

Súťaže družstiev chlapcov budú 
organizované pod názvom „Detský 
Davis Cup s Nadáciou SPP“ a súťaže 
dievčat pod názvom „Detský Fed Cup 
s Nadáciou SPP“ . Pre deti do 9 rokov 
(nar . v roku 1997 a mladšie) pred-
pokladáme 4 úrovne súťaží :

- klubové kolá (organizujú jednot-
livé subjekty) v období do 15 . 6 .

- oblastné kolá (celkom 8 v rámci 
SR) v období 16 . – 30 . 6 ., 

- regionálne kolá (celkom 4 v rám-
ci SR) v období 15 . – 30 . 9 ., 

- celoštátne kolo v období 1 . – 10 . 
10 . 2006 .

Podrobný rozpis súťaží i kon-
krétne termíny STZ určí po uzá-
vierke prihlášok . Záväzné prihlášky 
družstiev do súťaží (od úrovne ob-
lastných kôl) musia byť zaslané na 

STZ do 31. 5.(termín zaslania sú-
pisiek spresníme v rozpise súťaže) . 
Na základe predbežných prihlášok 
rozdelíme družstvá do jednotlivých 
oblastí i stanovený formát súťaže . 
kola Každý subjekt prihlásený do 
projektu v etape prípravy musí 
prihlásiť do súťaží (od úrovne ob-
lastného kola) aspoň jedno druž-
stvo . Všetky informácie o súťažiach, 
ako aj všetky formuláre, zápisy  
o stretnutí a výsledky budeme prie-
bežne zverejňovať na internetovej 
stránke STZ .

Jednotlivé stretnutia družstiev 
budú pozostávať zo štyroch dvojhier 
a jednej štvorhry, spôsobom ako je 
to v Davisovom pohári .

STZ plánuje v období september 
– október uskutočniť aj súťaže detí 
do 7 rokov, ale iba na úrovni klu-
bových a oblastných kôl . Termín pri-
hlášok na tieto súťaže i spôsob hry 
zverejníme v nasledujúcich číslach 
mesačníka Slovenský tenis a na in-
ternetovej stránke STZ . 

Súťaženie je prirodzenou po-
trebou detí . Chceme napĺňať túto 
potrebu a v primeranej miere pre-
zentovať všetky súťaže a ich vý-
sledky . Zároveň radi prijmeme 
všetky podnety na zvýšenie kvality  
i atraktívnosti súťaží .

Ďalšie informácie o projekte bu-
deme zverejňovať na internetovej 
stránke STZ . V prípade nejasností 
možno sa obrátiť na športovo-tech-
nický úsek STZ . 

Slovenský tenisový zväz 

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP
Cieľom projektu „Detský Davis Cup a Fed Cup“ – ako je už známe 
- je získať na pravidelné športovanie široký okruh detí vo vekovej 
skupine 5 – 9 rokov (väčšinou žiaci 1. – 4. triedy zŠ). tenis je šport, 
ktorý umožňuje všestranný rozvoj pohybového potenciálu detí, 
rozvíja kondičné i koordinačné schopnosti. Navyše podporuje rozvoj 
komunikácie detí, výcvik možno uskutočňovať zábavnou formou 
v širšom tíme, veľmi skoro  možno rozvíjať aj prvky súťaživosti. 
Významnou skutočnosťou je, že tenis je šport na celý život, 
potešenie z hry môžu mať rekreační hráči každého veku a úrovne. 
Preto nadobudnuté zručnosti možno využívať do neskorej staroby. 
tenis môže takto prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného 
času, k budovaniu návykov na zdravý životný štýl.

Alexandra VICENOVá hrala za A-tím Senice           Snímka: Dušan BARBUŠ
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Rodák z Bratislavy, ktorý pred 
dvoma rokmi cestoval po turnajoch 
výlučne s nemeckým pasom, neskrý-
va svoj záujem o daviscupovú re-
prezentáciu Slovenska . Za Nemecko 
nikdy nehral, a keď získal aj slovenský 
pas, prejavil záujem, aby sa za jeho 
menom namiesto skratky GER začalo 
písať SVK .

V Bratislave lepšie  
ako v Mníchove

„V januári som bol v Melbourne 
na Australian Open a zašiel som za 
pracovníkmi ATP s požiadavkou, 
aby ma uvádzali  ako Slováka . 
Bolo to celkom jednoduché, iba 
formalita,“ popisuje 25-ročný tenista 
návrat k pôvodnému občianstvu . 
Po januárovom grandslamovom 
šampionáte v Melbourne, kde vypadol 
v druhom kvalifikačnom kole, sa Ivo 
Klec v poradí ATP rebríčka objavil 
medzi slovenskými hráčmi . Jeho 
o dva roky staršieho brata Alexandra 
uvádza stránka ATP ako Nemca . 

Klecovci emigrovali s tromi deťmi 
z Bratislavy roku 1988 . Chceli do USA, 
zakotvili však v Nemecku, kde sa im, 
vďaka koreňom z maminej strany, 
podarilo vybaviť papiere a usadiť sa . 
Dva roky žili v Norimbergu, potom sa 
presťahovali do Mníchova . S domovom 
však udržali úzky kontakt .

„Jednu starú mamu mám v Nitre, 
druhú v Košiciach . Na Slovensko 
som chodil nielen za nimi, ale aj na 
turnaje,“ pripomína Ivo . Pozná sa 
so slovenskými hráčmi, vo štvorhre 

bývajú jeho najčastejšími partnermi . 
V tomto roku viac trénuje v Bratislave 
ako v Mníchove . „Mám tu lepšie 
podmienky i sparingpartnerov,“ 
poznamenáva . 

Slovenský pas dostal už pred 
dvoma rokmi, o zmenu príslušnosti 
v tenisovej evidencii požiadal až 
začiatkom tohto . „Keď som počul, 
že Kučera skončil s tenisom, a že 
Beck má byť potrestaný za doping, 
pomyslel som si, že by som si mohol 
zahrať za Slovensko Davisov pohár,“ 
priznáva Ivo pohnútky, ktoré ho 
viedli k návratu k slovenskému 
občianstvu . „Vyrastal som síce 
v Nemecku, ale vždy som sa cítil 
lepšie medzi slovenskými tenistami . 
Moja slovenčina je na dobrej úrovni . 
Ale na svoj slovenský pravopis nie 

som pyšný, predsa len som absolvoval 
nemecké školy,“ s úsmevom dodáva . 
Daviscupovú atmosféru nasal vlani na 
zápasoch Slovenska . V Sibamac aréne 

nechýbal ani počas finále . „Nabehla 
mi husacia koža, keď som videl ako 
ľudia povzbudzujú Hrbatého . Vtedy 
som si vravel - čo by som za to dal, 
keby som mohol byť na daviscupovej 
lavičke . Hoci len ako náhradník . . .“ 
vraví sympatický hráč . Pravda, to ešte 
netušil, že by sa mu taká šanca mohla 
naskytnúť . Na túto tému už hovoril 
s Milošom Mečířom . „Sľúbil mi, že 
ma bude sledovať,“ vraví o reakcii 
slovenského kapitána .

Odmeny z bundesligy 
investuje do tenisu 

Ivo Klec, ktorého k tenisu priviedol 
otec, je v tretej stovke rebríčka - naj-
vyššie bol 222 . začiatkom marca . 
Väčšinou hráva turnaje kategórie 
futures a challengery, v kariére za-

robil iba 76-tisíc dolárov . „Finančne 
i trénersky mi pomáhajú otec i brat 
Alexander, ktorý je klubovým tré-
nerom v Mníchove a manažérom . On 
mi sprostredkuje štart v bundeslige . 
Získané odmeny potom investujem 
do tréningov a účasti na turnajoch,“ 
dodáva tenista, ktorý bol v minulej 
sezóne členom bundesligového Blau 
- Weiss Krefeld . 

Keď je Ivo na Slovensku, rád  
trénuje s Hrbatým, Mertiňákom, 
Bruthansom a víta i príležitosť zahrať 
si s chlapcami z NTC . Dohodol sa na 
spolupráci s Ivanom Gabovičom, 
Hrbatého kondičným trénerom . 
„Dominik je známy skvelou kon-
díciou . Tréning s ním mi pomáha, 
samozrejme, on je rýchlejší, viac 
vydrží . Ale ani mne nechýba chuť 
trénovať . Mám rád tenis, cestovanie, 
turnaje v teple, a najmä vonku, 
menej už v hale .“

Chce byť v druhej stovke

Klecovou víziou je byť v druhej 
stovke, chce získať stabilnú pozíciu 
v najlepšom slovenskom kvartete . 
„Dostať sa vyššie v rebríčku nie je 
ľahké, tri roky som sa motal okolo 
tristého miesta, až teraz sa mi 
podarilo posunúť . Každý trénuje, 
na okruhu je veľa dobrých hráčov 
a často v zápasoch rozhoduje pár 
lôpt,“ pripomína . Na priamu otázku, 
či ho na jeseň uvidíme v slovenskom 
daviscupovom tíme, Ivo odpovedá: 
„Závisí to predovšetkým odo mňa, 
či budem dobre hrať a posuniem sa 
v rebríčku . Ja sa o to budem snažiť, 
a potom už bude na kapitánovi, či 
ma pozve .“

zuzana WISteROVá

Ivo Klec má z Davisovho pohára husaciu kožu
(láka ho však sedieť na slovenskej lavičke a byť členom Mečířovho tímu)

Keď sa Ivo Klec objavil v slovenskej časti rebríčka AtP, bol na 
papieri ešte našou štvorkou. Po Beckovom dištanci je už prakticky 
slovenskou trojkou za Michalom Mertiňákom a Dominikom 
Hrbatým.

Ivo KLEC                      Snímka: ST
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Finalisti štvorhry (zľava): víťazná dvojica Ľubomír SCHWEIGHOFER - Eduard 
KUKAN a Ján DÖMÖK - Juraj PRIPUTEN.          Snímka: Dušan BARBUŠ

Exhibičný zápas miešanej 
štvorhry sa v tomto roku hral 
len na jeden set. Vyhral v ňom 
pár E. Kukan - M. Rybáriková 
nad dvojicou F. Chmelár - J. Ju-
ricová  9:4 

Počas turnaja ukázali hráči 
nielen nadšenie pre obľúbený 
šport, ale predovšetkým špor-
tového ducha a dobrú kon-
díciu. 

Najlepší na 7. ročníku teniso-
vého turnaja veľvyslancov:

1. Eduard Kukan, minister 
zahraničných vecí SR - Ľubomír 

Schweighofer, honorárny vi-
cekonzul Guinejskej republiky, 
2. Ján Dömök, Vysoká škola 
práva, (bývalý veľvyslanec SR 
v Alžírsku) - Juraj Priputen, 
Ministerstvo zahraničných vecí 
SR,3. Rudolf Chmel, bývalý mi-
nister kultúry SR a veľvyslanec 
SR v Maďarsku - Jozef Klim-
ko, veľvyslanec SR v Rakúskej 
republike - František Ružička, 
veľvyslanec SR v Poľskej repub-
like -  Peter Lizák, veľvyslanec 
SR pri OBSE. 

(ozi)

7. ročník veľvyslaneckého tenisového turnaja (ATT 2006) 

Hlavné eso – minister Kukan
V sobotu 18. marca 2006 sa už tradične uskutočnil, 
v poradí už 7. ročník Veľvyslaneckého tenisového 
turnaja vo štvorhre. Hralo sa v troch skupinách na troch 
dvorcoch Národného tenisového centra v Bratislave. 
Z 27 prihlásených veľvyslancov a honorárnych konzulov sa 
na dvorcoch predstavilo 24 hráčov. Už tradične ich privítal 
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a potom sa už 
všetci s chuťou pustili do športového zápolenia. Nedarovali 
svojim súperom ani jeden bod zadarmo. Skvelá forma 
zastihla dvojicu  Dömök -  Priputen, ktorej víťazné ťaženie 
zastavila až vo finále dvojica Kukan - Schweighofer.

Vychádzajúc z toho je nálada v tí-
me, v rámci prípravy na májový Sve-
tový pohár 2006 v Brazílii, je bojovná 
a hráči sú odhodlaní potvrdiť, prí-
padne vylepšiť dlho očakávanú dôs-
tojnú pozíciu Slovenska v tejto vý-
znamnej  súťaži. Aj očakávanie špor-
tovo-technickej komisie tenisu na vo-
zíkoch, SZTPŠ, ako i celej komunity 
tenistov vozičkárov sú veľké. Na dru-
hej strane, ak vezmeme do úvahy veľ-
kú konkurenciu krajín v absolútnej 
svetovej špičke, nabáda nás to k opa-
trnosti. Mimoriadne potešiteľné je, 
že práve hráči si najviac uvedomili, 
že stratiť „čerstvo“ získanú pozíciu 
po rokoch zbierania  skúseností, by 
bolo skoro neodpustiteľné. Preto 
pristupujú mimoriadne zodpovedne 
k príprave. 

Naše opory - Felix, Chabreček, 
Masaryk a Gergely - sú veľmi mo-
tivovaní a chcú podať na Svetovom 
pohári  čo najkvalitnejšie výkony. 
Vďaka niekoľkým stretnutiam ŠTK 
tenisu a zástupcov SZTPŠ sa po-
darilo, ku všeobecnej spokojnosti, 
vyriešiť problémy spojené so za-
bezpečením prípravy na Svetový 
pohár Brazília 2006. Poďakovať 
sa za to treba všetkým zaintere-
sovaným.

Ďalším faktom, ktorý ovplyvňuje 
prípravu na SP, je zmena trénera. 
Stal sa ním Peter Vykukel, ktorý  
má predpoklady dôstojne pokračo-
vať v dobre rozbehnutej práci. 

Nasledujúcou významnou úlo-
hou, ktorú bolo treba riešiť, bol 
veľký boj o letenku pre tretieho 

hráča. Súboj o tento post na ten-
to rok vyznel v prospech Masaryka. 
Gergely je v pozícii náhradníka, 
pričom ale treba povedať, že o je-
ho kvalitách nikto zo zainteresova-
ných nepochybuje. Zásluhy na jeho 
tenisovom raste má tréner Martin 
Gabko. Po zvládnutí študijných zá-
ležitostí (maturita) očakávame, že  
ambície Gergelyho v tenise porastu 
a bude chcieť predbehnúť Masary-
ka vo svetovom rebríčku, na čo má 
predpoklady. Dôležitým testom re-
prezentačnej prípravy bude účasť 
celého tímu (Felix, Chabreček, Ma-
saryk, Gergely, Vykukel)  na turnaji 
vo Švajčiarsku a v Biel-biene.

Tu bude mať Peter Vykukel veľmi 
dobrú príležitosť overiť si aktuálnu 
výkonnosť hráčov a priestor na in-
tervenciu, ak to bude potrebné. 
Ako nový kouč bude musieť zvlád-
nuť veľkú úlohu - ešte viac vy-
gradovať tímového ducha ako zá-
klad kvality výkonu, ktorý bude 
treba podať v Brazílii. 

Veľkým prínosom pre prípravu 
reprezentantov bolo pôsobenie 
pána Petra Rusnáka. Bol dôležitou 
osobou v tenisovom raste Jozefa 

Felixa a stále je osobným trénerom 
Davida Chabrečka. Od leta do de-
cembra 2005 šiel svojím vkladom 
nad rámec povinností asistenta re-
prezentačného trénera, za čo mu 
patrí naša vďaka.

Na Svetový pohár môžu ísť iba 
traja hráči. Sú pripravení, pod-
ľa vzoru tenistov v daviscupovom 
tíme, podávať za Slovensko čo naj-
lepšie výkony v zmysle hesla „jeden 
za všetkých, všetci za jedného“. 
Idú bojovať nielen sami so se-
bou (na rozdiel od zdravých špor-
tovcov), ale aj so súperom. 

Na záver treba  zdôrazniť, že 
veríme našom hráčom. Sme pre-
svedčení, že urobia to, čo sa od 
nich očakáva, a potvrdia našu 
kvalitu v konkurencii 16-tich skú-
sených národných tímov. Čo je však 
omnoho dôležitejšie, ako ich ví-
ťazstvo pre nich samotných a pre 
tabuľky do tenisových ročeniek, 
je príklad pre ďalších mladých ľudí 
so znevýhodnením najmä po úra-
ze, že kvalitne žiť sa dá aj s po-
mocou vozíka.  

PhDr. Štefan TVAROŽEK,
člen ŠTK tenisu na vozíkoch 

Vozičkári v príprave na Svetový pohár v Brazílii 

Jeden za všetkých, všetci za jedného 
Slovenský tenisový tím vozičkárov zaznamenal vlani na Svetovom 
pohári  v Holandsku svoj najväčší, historický úspech. V elitnej 
svetovej šestnástke dosiahlo naše mladé družstvo, a to na prvý 
pokus, pekné desiate miesto. Nečudo preto, že STZ ocenil, 
v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých 
športovcov, v kategórii „Vozičkári roka“ celý tím v zložení Jozef 
Felix, Dávid Chabreček, Tomáš Masaryk, a tréner Štefan Tvarožek, 
čo je doposiaľ najvýznamnejšie ocenenie tenisu na vozíku počas 
jeho jedenásťročnej existencie na Slovensku.
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Súboj USA - Čile sa uskutoční 
v kalifornskom Mission Hills Country 
Clube v Rancho Mirage . V tomto 
klube hrali Američania naposledy 
finále roku 1978 . V ňom zvíťazili nad 
Veľkou Britániou . Domáci nastúpia 
pravdepodobne v zostave 
Roddick, Blake a bratia 
Bryanovci, hostia s dvojicou 
opôr González, Massú . 
Obhajca titulu, Chorvátsko, 
po dvoch stretnutiach vonku (finále 
v Bratislave a 1 . kolo v Rakúsku) privíta 
vo štvrťf inále v záhrebskej hale na 
taraflexe Argentínu, ktorej oporou by 
mal byť Nalbandian . 

Dejiskom zápasu Austrália - Bielorusko 

bude melbournský Kooyong, kde sa 
Davisov pohár hral naposledy pred 13 
rokmi (v 1 . kole roku 1993 domáci zvíťa-
zili nad USA 4:1) . V niekdajšom dejisku 
Australian Open (1972 - 87) je osved-
čeným povrchom Rebound Ace . „Je to 
skvelé vrátiť sa s Davisovým pohárom 

do Kooyongu,“ vzrušene 
komentoval voľbu ne-
hrajúci kapitán Austrálie 
John Fitzgerald .  

Francúzska tenisové federácia vy-
brala za dejisko štvrťfinále s Ruskom 
Palác športu v Pau, kde sa bude hrať 
na taraflexe . Postupujúci tím sa v se-
mifinále stretne z víťazom stretnutia 
USA - Čile .

Vzájomná bilancia štvrťfinalistov 
svetovej skupiny DC: Chorvátsko - Ar-
gentína 0:1, Austrália - Bielorusko 0:0, 
Francúzsko - Rusko 2:3, USA - Čile 3:0 .
zápasy I. skupiny DC 7. - 9. apríla,  
euro-africká zóna: Maroko - Česko, 

Taliansko - Luxembursko, Veľká Britá-
nia - Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina 
- Belgicko, ázijsko-oceánska: Tajwan - 
Kórejská republika, Thajsko - Japonsko, 
americká: Ekvádor - Brazília, Mexiko 
- Kanada .

Björn Borg bude mať v júni 
50 rokov, ale okrem oslavy 
narodenín aj jednu nie veľmi 
potešiteľnú udalosť: rozhodol 
sa predať na aukcii všetkých 
päť trofejí za víťazstvá vo Wim-
bledone, ktoré získal v rokoch 
1976-80 . Legendárny Švéd sa 
ocitol vo finančnej tiesni a pod-
ľa švédskych médií potrebuje 
peniaze ako zábezpeku pre ľudí 
zo svojho okolia, na ktorých 
mu záleží . 

Na aukcii 21 . júna v Londýne 
chce zinkasovať, podľa odhadu, 
290 000 - 440 000 eur . Vydražiť 
chce aj svoje drevené rakety, 

s ktorými získal prvý a posled-
ný titul v All England Clube . 

„Nebude ľahké rozlúčiť sa s tro-
fejami, ale pre mňa je teraz dô-
ležité finančne zabezpečiť mo-
jich najbližších,“ povedal . Tichý 
Švéd bol po kariére neúspešným 
podnikateľom a najviac peňazí 
ho stáli rozchody s partnerka-
mi . Hoci vyhral 61 turnajov vo 
dvojhre (11 grandslamových) a 
4 vo štvorhre, zarobil na odme-
nách iba 3,6 milióna dolárov . 
V sedemdesiatych rokoch boli 
prémie nižšie a Borg veľmi skoro 
skončil – už ako 26-ročný . Pre 
porovnanie - o štyri roky starší 
Connors bol v profitenise ešte 
ako štyridsiatnik, vyhral 109 
turnajov vo dvojhre a zarobil 
8,6 milióna dolárov .

Čiľania nastúpia proti USA na tráve
Dejiská štvrťfinále Davisovho pohára 7. - 9. apríla: Záhreb, Melbourne, Pau, Rancho Mirage

Slováci si zahrajú Davisov pohár až v septembrovom play off 
o udržanie sa vo svetovej skupine, ale úspešné tímy z prvého kola 
- medzi nimi aj čile, premožiteľ našich - majú 7. - 9. apríla na 
programe štvrťfinále. González a spol. cestujú do uSA a tam sa 
budú musieť popasovať nielen so silným súperom, ale aj s trávou, 
na ktorej sa juhoamerickým antukárom príliš nedarí.

Takto sa radovali Čiľania GONZáLEZ (vľavo) a MASSÚ po výhre nad 
Slovenskom v 1. kole Davisovho pohára

Doping vozičkárov
Medzinárodná tenisová federácia 

tvrdo trestá previnenia proti dopingo-
vým pravidlám . Chýb sa dopúšťajú nielen 
zdraví tenisti, ale aj hendikepovaní . 
Američan Davis Buck, ktorý sa aj v 46 
rokoch venuje aktívne vozičkárskemu 
tenisu, dostal 3,5 mesačný dištanc za 
prítomnosť zakázaného cannabisu vo 
vzorke moču . Buck musí vrátiť prémie 
a anulujú sa mu zápasy v období po 
odhalení jeho pozitívneho testu . Iba 
niekoľko dní po oznámení tohto prí-
padu sa objavila ďalšia správa týkajúca 
sa tenistky – vozičkárky . Izraelčanka 
Ilanit Fridmanová (29 r .) mala v októbri 
pozitívny výsledok testu na turnaji 
v kalifornskom San Diegu . Za prítomnosť 
zakázanej látky terbutaline v lieku, 
užívanom na astmu, však dostala iba 
mesačný trest . 

Samprasa už otrávilo ničnerobenie
Americká tenisová liga World 

Team Tennis Pro League bude mať 
ďalšiu hviezdnu akvizíciu – Peta 
Samprasa už otrávilo ničnerobenie 
a vracia sa na tenisové dvorce . 
Bývalá svetová jednotka, 14-
násobný grandslamový šampión 
si v lete zahrá v súťaži, v ktorej 
v minulosti hrali aj Agassi, Grafová, 
John McEnroe, Navrátilová, Roddick, 
Venus Williamsová . „Usilujem sa 
vyplniť voľný čas a tráviť ho tým, čo 
som kedysi dobre robil – tenisom . 
Pochopiteľne, že mi chýba, ale už 
sa mu nechcem venovať na vrcholnej 

úrovni, je to veľká drina,“ vraví 
Sampras .  Na dvorce sa vráti po 
troch rokoch od pamätnej rozlúčky 
na US Open 2003 . Rok predtým 
odohral svoj posledný zápas práve 
vo Flushing Meadows . Vo f inále 
zdolal Agassiho a získal svoj 14 . titul 
z veľkej štvorky . Teraz má Sampras 
34 rokov, je šťastne ženatý, má dve 
deti . „Trochu som sa nudil, začal som 
rozmýšľať ako ďalej v živote . Zatiaľ 
som sa rozhodol opäť vrátiť do tejto 
súťaže a hrať pred divákmi,“ vraví . 
Základná časť World Team Tennis Pro 
League sa hrá 6 . - 26 . júla .

Borg predáva wimbledonské trofeje

Björn BORG s jednou zo svojich 
vzácnych wimbledonských trofejí

Takto, so synom na rukách, sa lúčil Pete SAMPRAS na US Open 2003 Sn
ím
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Marcos BAGHDATIS sa môže tešiť - na vojnu musí ísť 
až o 12 rokov 

ZAUJíMAVOSTI ZO SVETOVÉHO TENISU

Andre Agassi  
nejde do Paríža

Andre Agassi bude mať v tomto mesiaci 36 rokov a už cíti, že čas 
jeho aktívnej kariéry sa kráti . Snaží sa však udržať v súťažnom tenise, 
a tak svoj turnajový program modifikuje ako sa len dá . V tomto roku 
sa rozhodol vynechať antukové turnaje . Chýbať bude i v Paríži na Ro-
land Garros, kde sa roku 1999 stal víťazom a súčasne ôsmym hráčom 
histórie, ktorému sa podarilo skompletizovať zbierku grandslamových 
trofejí zo všetkých povrchov . „Musím uznať, že na antukárov už ne-
stačím . Sústredím sa na trávu a tvrdé povrchy,“ oznámil rodák z Las 
Vegas . Najstarší tenista z absolútnej svetovej špičky (aj do tejto sezóny 
vstupoval ako hráč TOP 10) sa trápi s boľavým chrbtom a dlhé maratóny 
na antuke redukujú jeho šance na úspech . Preto sa chce sústrediť na 
Wimbledon, kde pred rokom, práve pre zdravotné problémy chýbal . 
„Antuka ničila moje telo v posledných rokoch,“ vraví Agassi . „Vyne-
chanie antukových turnajov je akýmsi záchranným plánom .“

Veteráni sa nevzdávajú – vek nie je prekážkou
John McEnroe má 47 rokov a v San 

Jose, po boku Švéda Björkmana, 
vyhral svoj 78 . titul vo štvorhre . 
Martina Navrátilová bude mať v ok-
tóbri päťdesiat . Po odmlke sa vrátila 
opäť na dvorec a v máji bude lákať 
bývalých krajanov svojou účasťou 
na turnaji na pražskej Štvanici . 
Veteráni sa nevzdávajú – vek nie 
je prekážkou, jednoducho: kto vie, 
ten vie .

Americký búrlivák John McEnroe 
nehral 12 rokov na okruhu ATP, ale 
v San Jose si trúfol, hoci nastupoval 
s malou dušičkou . „Myslel som si, že 
prehráme v prvom kole . Ale aj to, že 
celý turnaj vyhráme,“ priznal McEn-
roe v San Jose, kde rozšíril svoju 
zbierku po 15 rokoch odvtedy, čo 
naposledy s bratom Patrickom získa-
li prvenstvo v Paríži . „Ťarcha ležala 
na Jonasovi,“ s uznaním povedal 
John na adresu svojho Švédskeho 
partnera, ktorý už tiež nie je mladík 
– Björkman má 34 rokov . McEnroe 
bol, pochopiteľne, pomalší ako 

súperi, ale cit pre hru a skúsenosti 
boli na jeho strane – v dôležitých 
momentoch bol vždy na pravom 
mieste . „Hrá hlavou,“ hodnotil ho 
Švéd . Ďalšie účinkovanie dvojice po 
San Jose je neisté – McEnroe chce 
hrať na seniorskom okruhu, okrem 
toho má záväzky aj ako televízny ko-
mentátor . V tejto profesii sa prejavil 
ako brilantný rečník na slávnostnom 
vyhlasovaní víťazov v San Jose: „Sta-
rý pes chce naučiť mladých chlapcov 
nové ťahy,“ s úsmevom komentoval 
úspech pred publikom . Newyorčan 

so zlatou ľavačkou dostal v San Jose 
okrem trofeje za víťazstvo aj tortu na 
počesť jeho 47 . narodenín . „Na dvo-
rec idete s tým, že ste ešte schopný 
ukázať niečo zo svojho umenia . Mne 
sa to podarilo,“ spokojne konštato-
val John McEnroe .

Martina Navrátilová sa vlani od-
mlčala . Zahrala si ešte na US Open 
a potom o nej nebolo počuť . Až 
nedávno oznámila, že sa vracia a aj 
v roku, v ktorom oslávi päťdesiatku, 
bude hrať . „Mám pocit, že nie som 
na konci,“ vyhlásila . „Chcem sa 

tenisom ešte baviť, chcela by som 
hrať celý rok,“ povedala . V decem-
bri podstúpila artroskopiu kolena . 
Zranenie sa jej prihodilo v novembri 
počas exhibície, ale už je opäť fit, 
začala hrať a plánovať si program . 
V máji sa na ňu môžu tešiť diváci 
v Prahe – prisľúbila účasť na Prague 
Open . Deväťnásobná wimbledonská 
šampiónka si na Štvanici zahrala už 
exhibične, ale súťažný zápas tam 
odohrala naposledy roku 1986 vo 
finále Pohára federácie v tíme USA 
proti Československu . Bývalá sveto-
vá jednotka vtedy prišla do rodnej 
krajiny prvý raz po 11 rokoch od svo-
jej emigrácie roku 1975 . „Chcela som 
hrať za Československo i Ameriku,“ 
líčila Navrátilová s  odstupom času 
svoje vtedajšie pocity . Od roku 1981 
reprezentuje USA, v dlhej kariére 
získala 58 grandslamových titulov 
a ak sa dostane opäť do formy, ne-
pochybne bude chcieť vo štvorhre, 
najmä mixe, siahať v tomto roku 
po ďalšom .

John McENROE a Martina NAVRáTILOVá, dve legendy, ktoré ešte 
stále hrajú - a vyhrávajú

Smoliar 
Thomas

Thomas Johansson patrí 
medzi hráčov veľmi často 
laborujúcich so zrane-
niami. Posledný švédsky 
grandslamový šampión, 
ktorý vyhral Australian 
Open 2002, s odstupom 
celého desaťročia po 
triumfe Stefana edberga 
na uS Open ´92, utrpel 
vážne zranenie oka a na 
okruhu sa neobjaví štyri 
mesiace. Johansson (31 
r.) má poškodenú sietnicu 
a lekári mu zakázali aspoň 
tri týždne lietať. ešteže si 
zranenie privodil blízko 
domova – na turnaji v Rot-
terdame, kde ho počas tré-
ningu trafila lopta priamo 
do oka a pre zvýšený vnút-
rolebečný tlak si nesmie 
sadať do lietadiel. thomas 
mal prvé vážne zranenie 
už v šestnástich, keď na 
Orange Bowl dohrával 
finále s problematickým 
ramenom. Po úspechu 
na Australian Open 2002 
vynechal celý rok pre ope-
ráciu ľavého kolena, ale 
znovu sa dokázal vrátiť do 
špičky.  Pred zranením oka 
patril do prvej svetovej 
dvadsiatky.

Baghdatis dostal 
odklad vojenčiny

Marcos Baghdatis sa stal, vďaka finále na Australian 
Open, cyperským hrdinom a jeho kariéra môže pokračovať 
bez prerušenia, lebo dostal 12-ročný odklad základnej 
vojenskej služby . Cyperská vláda schválila návrh ministra 
obrany povoliť 20-ročnému tenistovi nastúpiť na základ-
nú vojenskú službu až po dosiahnutí 32 . roku života . 
Vojenská služba na Cypre trvá 25 mesiacov, ale je možné, 
že Baghdatis po odklade strávi v armáde iba tri mesia-
ce . Cyperčan, žijúci dlhodobo vo Francúzsku, sa dočkal 
doma veľkolepého privítania po návrate z Austrálie, ale 
s opätovným zaradením sa do turnajového kolotoča mal 
problémy . Hneď svoj prvý zápas v Marseille s Ančičom 
prehral a namiesto účasti na ďalšom turnaji zvolil prípravu . 
Charizmatický mladík má zrejme so strávením nečakaného 
úspechu trochu problémy . . .   
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Turnaj Zentiva Open pod taktovkou ženy

Súťaž: OFICIÁLNA LOPTA STZ 2007 - 2008
STZ vyhlasuje verejnú súťaž na udelenie titulu „OFICIÁLNA LOPTA STZ na roky 2007 - 2008”

Organizačným štábom tenisových 
turnajov obvykle šéfujú muži, ale 
augustovému desaťtisícovému Zen-
tiva Open v Bratislave bude veliť žena 
- Ing . Mária Mlčochová (na snímke), 
riaditeľka umeleckej agentúry Agas . 
Hoci najviac skúseností nazbierala pri 
každoročnom organizovaní Krištáľo-
vého krídla, 
čo je oceňo-
vanie slo-
v e n s k ý c h 
osobností, 
nie je ani 
v tenise nováčikom . 

„Mám za sebou dva turnaje ETA 
hráčok do 14 rokov, viem do čoho sa 
púšťam . Preto pracujem už s veľkým 
predstihom,“ hovorí Mária Mlčocho-
vá, ktorej 17-ročná dcéra Katarína 
si zahrá na tomto turnaji . „Oslovila 

som niekoľko sponzorov . Hlavným sa 
stala Zentiva, ktorá vždy podporuje 
progresívne aktivity . Aj preto turnaj 
ponesie názov tejto firmy . Podujatiu 
však pomôžu i ďalší partneri - okrem 
umeleckej agentúry AGAS aj mediálny 
partner agentúra SITA,“ poznamená-
va šéfka organizačného výboru . 

Z e n t i v a 
Open  bude 
v ý b o r n o u 
príležitosťou 
získať body 
do rebríčka 

najmä pre slovenskú juniorskú špič-
ku, ktorá sa už zúčastňuje na žen-
ských turnajoch .  Na dvorcoch Slá-
vie Agrofert STU v Bratislave si 12 . 
- 20 . augusta  s voľnou kartou, pri-
delenou tenisovým zväzom, zahrá 
i víťazka letných majstrovstiev Slo-

venska . O ďalších kartách - do hlav-
nej súťaže i kvalifikácie - rozhoduje 
organizátor . 

„V zahraničí sa obvykle o takéto 
turnaje starajú bývalí poprední hrá-

či . U nás sa väčšina z nich dala na tré-
novanie, a tak sa angažujú aj tenisoví 
rodičia . Našťastie, mám kontakty, 
viem získať sponzorov a chcem po 
premiérovom ročníku Zentiva Open 
pokračovať aj v nasledujúcom roku,“ 
dodáva Mária Mlčochová . Podujatiu 
s dotáciou 10-tisíc dolárov by chce-
la dať pečať turnaja vyššej úrovne, 
aby s ním boli spokojné nielen hráč-
ky, ale i reklamní partneri . „Na dvor-
coch Slávie Agrofert STU je dobré zá-
zemie . Poznám z ciest na juniorské 
turnaje príklady zo zahraničia, po-
kúsime sa aj my pripraviť čo naj-
lepšie podmienky,“ zdôrazňuje hlav-
ná organizátorka . Na otázku, aká ví-
ťazka by sa jej v premiére páčila, od-
povedá bez otáľania: „Samozrejme, 
moja dcéra!“ Za námahu mamy by to 
bola akiste pekná odmena . . .

P.č. ReG. číSLO PRIezVISKO A MeNO KAt. NázOV MAt. KLuBu tIetO SHC

1 890821HM132 Benko Pavol D Benko TC St . Ľubovňa SC ESOFIA Prešov

2 890716HZ352 Birčeková Barbora Ž LTK L . Mikuláš TK Ružomberok

3 890716HZ352 Birčeková Barbora D LTK L . Mikuláš TK Ružomberok

4 960113HM151 Bolfík Igor SŽ Tenis Centrum Bojnice TK NCHZ Nováky

5 890203HM669 Chudovský Maroš D Sparta Pov . Bystrica TK Ružomberok

6 910831HM797 Janoška Lukáš D Sparta Pov . Bystrica TK Ružomberok

7 890815HZ082 Majzlíková Linda Ž LTK L . Mikuláš TK Ružomberok

8 890815HZ082 Majzlíková Linda D LTK L . Mikuláš TK Ružomberok

P.č. ReG. číSLO PRIezVISKO A MeNO KAt. NázOV MAt. KLuBu tIetO SHC
9 950515HZ403 Malíčková tereza SŽ Tenis Centrum Bojnice TK NCHZ Nováky

10 960413HM357 Masár Ján SŽ Tenis Centrum Bojnice TK NCHZ Nováky

11 770923HM245 Pavlík edmund M Banská Bystrica TK Tenis Centrum Bojnice

12 920909HZ669 Siváková Katarina SŽ LTK L . Mikuláš TK Ružomberok

13 941215HM159 Smolen Rastislav SŽ TO Jednota Košice TK DRANaM Košice

14 800419HM333 Stolárik tomáš M TK NCHZ Nováky TK Tenis Centrum Bojnice

15 890912HM837 Škvarka Peter D ŠK KŠ B . Bystrica TK Ružomberok

HOSŤOVANIE - DODATOK
Tieto schválené žiadosti o hosťovanie uverejňujeme dodatočne, lebo sme ich dostali až po uzávierke marcového čísla nášho mesačníka .

Poznámka: MŽ - mladšie žiactvo, SŽ - strašie žiactvo, D - dorast, M - muži, Ž - ženy, seniori sú označení podľa vekovej kategórie

1.  Cieľ súťaže: Cieľom súťaže 
je získať dodávateľa/dodá-
vateľov oficiálnej tenisovej 
lopty pre STZ a TK/TO za 
najvýhodnejších cenových 
a kvalitatívnych podmie-
nok.

2.   Podmienky súťaže: 
a)Právo prihlásiť sa do 
súťaže má každý oficiálny 
distribútor (zástupca) 
tenisovej lopty , spĺňajúcej 
kritériá ITF , ktorý nemá 
voči STZ nijaké materiálne 
alebo finančné záväzky za 
predchádzajúce obdobie  
( 2005 - 2006). 
b) Účastník súťaže garantu-
je cenu lopty (prípadne via-
cerých typov) na obdobie 
od 1. 12. 2006  
do 30. 11. 2008 

c) bezproblémovú a včasnú  
dodávku ako aj  distribúciu 
lôpt a materiálu na STZ a 
TK/TO 
d) sponzorovaný objem 
lôpt pre STZ: 
 - 30 000 ks lôpt ročne 
- 1 dodávateľ (exklu-
zivita) 
 - 15 500 ks lôpt 
ročne – 2 dodáva-
telia

3.  STZ garantuje úspeš-
nému - úspešmým účastní-
kom súťaže: 
a) titul OFICIÁLNY PART-
NER STZ - toto reklamné 
spojenie bude prezentova-
né na všetkých medziná-
rodných podujatiach STZ 
v období od 1. 12. 2006 
do 30. 11. 2008 (s výnim-

kou tých , kde to predpisy 
príslušnej medzinárodnej 
tenisovej federácie neu-
možňujú), tj. celostránková 
farebná inzercia v ofici-
álnych bulletinoch formátu 

A4, reklamný banner  
(3 x 0,75 m ) na dlhej 
strane dvorca, celo-
stránkovú inzerciu  
v každom čísle ofi-

ciálneho mesačníka 
STZ Slovenský tenis. 

b) titul OFICIÁLNY 
DODÁVATEĽ LÔPT STZ 
A TK/TO - garantuje hranie 
všetkých medzinárodných 
a domácich podujatí, orga-
nizovaných STZ v období 
od 1. 12. 2006  
do 30. 11. 2008  (s výnim-
kou tých , kde to predpisy 

príslušnej medzinárodnej 
tenisovej federácie neumož-
ňujú)  loptou úspešných 
účastníkov súťaže.

4.  Uzávierka súťaže: písom-
nou formou na adresu: Ľu-
bomír Páleník , Slovenský 
tenisový zväz, Príkopova 6, 
83103 Bratislava  do 1. júla 
2006.

5.  Časový harmonogram: 
a) Vyhlásenie súťaže:  
5. 4. 2006 
b) Uzávierka súťaže:  
1. 7. 2006 
c) Konzultácie STZ s účast-
níkmi súťaže: júl - august  
2006 
d) Rozhodnutie VV STZ  
o výsledku súťaže:  
september 2006 
e) Ratifikácia zmluvy 
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STREDOSLOVENSKý TENISOVý ZVÄZ

MuŽI
I.trieda II.trieda III.trieda

1 . Tenis Cent . Bojnice "A" 1 . Iskra Revúca 1 . voľná
2 . TK Nová Dubnica 2 . TK Ladom . Vieska 2 . MŠK Žiar nad Hronom
3 . TK Púchov 3 . Ideál Bojnice 3 . Tenis Cent .Bojnice "B"
4 . TK Rajec 4 . TK Kys .N .Mesto "A 4 . ŽP Podbrezová
5 . TK Žilina "B" 5 . TK Kremnica 5 . TK Kysucké Nové Mesto"B
6 . Tenisia B . Bystrica 6 . SŽU Žilina 6 . TK Liptovské Sliače
1 .kolo 29 .4 . TC Bojnice "B"-Liptovské Sliače začiatok stretnutia o 12,30 hod .
5 .kolo 10 .6 . TC Bojnice "B"-ŽP Podbrezová začiatok stretnutia o 11,00 hod.

DORASteNCI
I.trieda II.trieda III.trieda

1 . TK Kysucké Nové Mesto"A 1 . Fresh Club Zvolen 1 . TK Žilina "B"
2 . TK Žilina "A" 2 . TK Kysucké Nové Mesto"B 2 . Elán Veľký Krtíš
3 . TK Baník Prievidza 3 . TK Púchov 3 . Tlačiarik Banská Bystrica
4 . TK Nová Dubnica 4 . TK Vrútky 4 . TK Martin-Priekopa
5 . TK Ružomberok 5 . ŠK KŠ Banská Bystrica 5 . TK Liptovské Sliače
6 . TKM Martin 6 . voľná

DORASteNKy
I.trieda II.trieda III.trieda

1 . Sparta Považská Bystrica 1 . Dixon Banská Bystrica 1 . TK Banská Bystrica
2 . Tenis Centrum Bojnice 2 . TK Ružomberok 2 . NCHZ Nováky
3 . TKM Martin 3 . TK Púchov 3 . TK Žilina
4 . ŠK KŠ Banská Bystrica 4 . DuTaF Dubnica 4 . Elán Veľký Krtíš
5 . TK Baník Prievidza Náhr . term .:  

28 .5 ., 4 .6 ., 11 .6 .
Náhr . term .:  
28 .5 ., 4 .6 ., 11 .6 .6 . TK Nová Dubnica

Všetky domáce stretnutia TK Banská Bystrica sa začínajú o 13,00 hod .

StARŠí  ŽIACI
I.trieda II.trieda

1 . TK Kremnica 1 . TK Žilina "B"
2 . TK Vrútky 2 . Lieskovský TK
3 . TK Žilina "A" 3 . Baník Prievidza "B"
4 . Fresh Club Zvolen 4 . Tenis Centrum Bojnice
5 . Baník Prievidza "A" 5 . TK Kysucké Nové Mesto
6 . TK Nová Dubnica 6 . Sparta Považská Bystrica
Všetky domáce stretnutia TK Baník Prievidza"B"sa začínajú o 13,00 hod. 
1 .kolo 29 .4 . TC Bojnice-Lieskovský TK začiatok stretnutia o 10,30 hod .
2 .kolo 6 .5 . Sparta Pov .Bystrica-TK Kys .Nové Mesto začiatok stretnutia o 10,30 hod.
2 .kolo 6 .5 . Lieskovský TK-Baník Prievidza"B" stretnutie sa prekladá na 17.6.
4 .kolo 3 .6 . Sparta Pov .Bystrica-TC Bojnice začiatok stretnutia o 10,30 hod.

StARŠIe  ŽIAčKy
I.trieda II.trieda III.trieda

1 . TK Baník Prievidza 1 . TK Banská Bystrica"A" 1 . TK Kysucké Nové Mesto
2 . Dixon Banská Bystrica 2 . TK Nová Dubnica 2 . TK Martin-Priekopa
3 . Fresh Club Zvolen 3 . DuTaF Dubnica 3 . TK Banská Bystrica "B"
4 . TK Žilina 4 . NCHZ Nováky Hrá sa dvojkolovo
5 . TK Ružomberok 5 . Tenis Centrum Bojnice Náhr . term .: 27 .5 ., 24 .6 .
6 . Sparta Považská Bystrica6 . TK Púchov

2 .kolo 6 .5 . Sparta Pov . 
Bystrica - TK Ružomberok 
začiatok stretnutia o 
12,00 hod.

1 .kolo 29 .4 . TC Bojnice-TK 
B .Bystrica"A" začiatok 
stretnutia o 8,30 hod.

Všetky domáce stretnutia 
TK Banská Bystrica sa 
začínajú o 13,00 hod.

4 .kolo 3 .6 . Sparta Pov .
Bystrica - TK Žilina 
začiatok stretnutia o 
12,00 hod.

4 .kolo 3 .6 . TC Bojnice-
DuTaF Dubnica začiatok 
stretnutia o 11,00 hod

MLADŠí  ŽIACI
I.trieda II.trieda III.trieda

1 . ŠK KŠ Banská Bystrica 1 . TK Žilina "B" 1 . TK Banská Bystrica "B"
2 . TK Kremnica 2 . TK Ružomberok 2 . TK Baník Prievidza "B"
3 . TKM Martin 3 . Tenis Centrum Bojnice 3 . TK Rajec
4 . Sparta Považská Bystrica 4 . TK Nová Dubnica 4 . TK Púchov
5 . TK Baník Prievidza "A" 5 . TK Banská Bystrica "A" Náhr . term .: 28 .5 ., 4 .6 ., 

11 .6 .6 . TK Žilina "A" 6 . TK Kysucké Nové Mesto

1 .kolo 30 .4 . Sparta Pov .
Bystrica - TK Kremnica 
začiatok stretnutia o 
10,30 hod.

1 .kolo 30 .4  TC Bojnice-TK 
Kys .Nové Mesto začiatok 
stretnutia o 11,00 hod.

Všetky domáce stretnutia 
TK Banská Bystrica "B" sa 
začínajú o 13,00 hod.

3 .kolo 8 .5 . TC Bojnice-
TK Žilina "B" začiatok 
stretnutia o 11,00 hod.

Všetky domáce stretnutia 
TK Baník Prievidza "B" sa 
začínajú o 13,00 hod.

5 .kolo 11 .6 . TC Bojnice-TK 
Nová Dubnica začiatok 
stretnutia o 11,00 hod.

MLADŠIe  ŽIAčKy
I.trieda II.trieda III.trieda

1 . TK Žilina 1 . Lieskovský TK 1 . TK Kysucké Nové Mesto
3 . TK Banská Bystrica "A" 3 . TK Vrútky 3 . TK Ružomberok
4 . Sparta Považská Bystrica4 . voľná 4 . Baník Prievidza "B"
5 . TK Baník Prievidza "A" 5 . Tenis Centrum Bojnice Náhr . term .: 28 .5 ., 4 .6 ., 

11 .6 .6 . TK Banská Bystrica "B" 6 . TK Púchov

Všetky domáce stretnutia 
TK Banská Bystrica "B" sa 
začínajú o 13,00 hod.

3 .kolo 8 .5 . TK Vrútky - 
Lieskovský TK stretnutie sa 
prekladá na 18.6.

Všetky domáce stretnutia 
TK Baník Prievidza "B" sa 
začínajú o 13,00 hod.

3 .kolo 8 .5 . Sparta Pov .
Bystrica - Baník Prievidza 
"A" začiatok stretnutia o 
10,30 hod.

uPRAVeNé BeRGeROVe tABuĽKy - platia na rok 2006 v opačnom poradí

KOLO
DátuM

KOLO 5 - 6 účAStNíKOV KOLO 3 - 4 účAStNíCI
muži, st. žiactvo dorast, ml. žiactvo

1 . 29 .4 .2006 30 .4 .2006 1 . 3-6 4-2 5-1 1 . 2-4 3-1
2 . 6 .5 .2006 7 .5 .2006 2 . 6-5 1-4 2-3 2 . 4-3 1-2
3 . 1 .5 .2006 8 .5 .2006 3 . 2-6 3-1 4-5 3 . 1-4 2-3
4 . 3 .6 .2006 4 .6 .2006 4 . 6-4 5-3 1-2 4 . 
5 . 10 .6 .2006 11 .6 .2006 5 . 1-6 2-5 3-4 5 . 

Ak nie je v texte uvedené inak, náhradné termíny pre mužov a st . žiactvo sú  27 .5 ., 17 .6 .,  24 .6 . a pre dorast a ml . žiactvo sú 28 .5 ., 18 .6 ., 25 .6 . 

III.trieda "A" III.trieda "B"
1 . NCHZ Nováky 1 . SŽU Žilina
2 . Dixon Banská Bystrica 2 . TK Ružomberok
3 . TK Banská Bystrica "A" 3 . voľná
4 . TK Sliač 4 . TKM Martin
5 . Tlačiarik Banská Bystrica 5 . voľná
6 . TK Banská Bystrica "B" 6 . DuTaF Dubnica
Náhr . term .: 27 .5 . Náhr . term .: 27 .5 .

Druhé stretnutie s víťazom sk ."B"o 
postup do II .tr . - 24 .6 .2006

Prvé stretnutie s víťazom sk ."A" o 
postup do II .tr . - 17 .6 .2006 

Všetky domáce stretnutia TK Banská 
Bystrica"B" sa začínajú o 13,00 hod.

Druhé stretnutie s víťazom sk ."A"o 
postup do II .tr . - 24 .6 .2006
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ZÁPADOSLOVENSKý TENISOVý ZVÄZ

Hrací deň : sobota
M u Ž I
 RM-I  RM - II 

1. Galanta tK Slovan B 1. Skalica AŠK 1. tlmače tKM C
2. Komárno tK Spartak 2. Šaľa tK 2. Levice tK Ratufa D
3. Nitra tK LOB 3. trenčín KRt Ostrov 3. zl. Moravce tK B
4. Senica tK B 4. Nitra ŠK ŠOG 4. Šahy SAAG 
5. Štúrovo tJ JCP 5. Matúškovo tC DRACI 5. tlmače tKM B
6. Levice tK Ratufa C 6. zl. Moravce HANAKA
7. zl. Moravce tK A
8. trnava tO Stu

Hrací deň: nedeľa
 D O R A S t e N C I

RM - I RM - II - A RM - II - B
1. Piešťany tK Kúpele A 1. Skalica AŠK 1. tr.teplice tC&tt SAKI
2. trnava tC Slávia A 2. trenčín KRt Ostrov 2. Šamorín ŠtK
3. Nitra tC SPu AX-v B 3. Piešťany tK Kúpele B 3. Nové zámky tK et
4. Komárno tK Spartak 4. Skalica tK 77 4. trnava tC Slávia B
5. topoľčany tC 5. Horné Srnie tK 2000 5. Levice tK Ratufa
6. Nitra tC SPu AX-v A

Hrací deň: nedeľa
D O R A S t e N K y
RM - I RM - II - A RM - II - B

1. N. zámky tK et A 1. trenčín tK tenkur 1. trnava tC Slávia A
2. Nitra tC SPu AX-v B 2. trenčín tKM 2. topoľčany tC
3. Štúrovo tJ JCP 3. tr.teplice tC&tt SAKI 3. trnava tC Slávia B
4. Piešťany tK Kúpele A 4. Skalica AŠK 4. Šaľa tK
5. Nitra tC SPu AX-v A 5. Piešťany tK Kúpele B 5. Galanta tK Slovan
6. Skalica tK-77 6. Sereď tK

RM - II - C O postup do RM-I
1. Dunaj. Streda MBtK
2. Komárno tK Spartak  18 . 6 . 2006 C - A
3. Levice tK Ratufa  25 . 6 . 2006 A - B
4. N. zámky tK et B  2 . 7 . 2006 B - C
5. zl. Moravce HANAKA

Hrací deň : sobota
StARŠí ŽIACI
RM - I  RM - II - A RM - II - B

1. trnava tC Slávia A 1. Senica tK 1.
2. Piešťany tK Kúpele A 2. Skalica AŠK 2. Nitra ŠK ŠOG
3. Nitra tC SPu AX-v 3. tr.teplice tC&tt SAKI 3. Šaľa tK
4. Dunaj. Streda MBtK 4. Skalica tK-77 4. topoľčany tC 
5. Levice tK Ratufa 5. Piešťany tK Kúpele B 5. trnava tC Slávia B 
6. trenčín tK tenkur 6. N. zámky tK et

Hrací deň : sobota
StARŠIe ŽIAčKy
RM - I  RM - II - A RM - II - B

1. trnava tC Slávia A 1. tr.teplice tC&tt SAKI 1. Skalica AŠK
2. Piešťany tK Kúpele 2. Horné Srnie tK 2000 2. Galanta tK Slovan 
3. trenčín tK tenkur 3. trenčín KRt Ostrov 3. Skalica tK-77 B
4. Skalica tK-77 A 4. topolčany tC 4. částkov ŠK OCeAN
5. Nitra tC SPu AX-v A 5. trnava tC Slávia B 5. Hlohovec A-tAK
6. Partizánske tC 6. trnava tC Slávia C

RM - II - C O postup do RM-I
1. Dunaj. Streda MBtK
2. Levice tK Ratufa 17 .6 .2006 C - A
3. Šaľa tK 24 .6 .2006 A - B
4. zl. Moravce HANAKA  1 .7 .2006 B - C
5. Nitra tC SPu AX-v B 
6. Nitra tK Slávia SPu

Hrací deň: nedeľa
MLADŠí ŽIACI
RM - I RM - II 

1. topoľčany tC 1. Piešťany tK Kúpele B 
2. Nitra tC SPu AX-v 2. Skalica tK-77 
3. tlmače tKM 3. Galanta tK Slovan
4. trnava tC Slávia 4. Skalica AŠK 
5. Piešťany tK Kúpele A 5. Nové zámky tK et 
6. trenčín tK tenkur 6. Nitra tK Slávia SPu

7. zl. Moravce tK

Hrací deň: nedeľa
MLADŠIe ŽIAčKy
RM - I  RM - II - A RM - II - B

1. Nitra tC SPu AX-v 1. Skalica tK-77 1. Levice Ratufa
2. zl. Moravce tK 2. Piešťany tK Kúpele 2. topoľčany tC 
3. z. Moravce HANAKA 3. Skalica AŠK 3. Dunaj.Streda MBtK 
4 . Senica tK 4. Nemšová tenem 4. Nitra tK Slávia SPu
5. trnava tC Slávia 5. Leopoldov LtC 5. Hlohovec tK A-tAK
6. trenčín tK tenkur

POzOR: ODVetA SA HRá ReCIPROčNe
uPRAVeNé BeRGeROVe tABuĽKy - platia na rok 2006 v opačnom poradí

KOLO DátuM KOLO 7 A 8 účAStNíKOV KOLO 5 A 6 účAStNíKOV
1 . 22 . - 23 . 4 . 2006 1 . 4-8 5-3 6-2 7-1 1 .  3 - 6 4 - 2 5 - 1 
2 . 29 . 4 . - 30 . 4 . 2006 2 . 8-7 1-6 2-5 3-4 2 . 6 - 5 1 - 4 2 - 3
3 .  6 . - 7 . 5 . 2006 3 . 3-8 4-2 5-1 6-7 3 . 2 - 6 3 - 1 4 - 5
4 . 27 . - 28 . 5 . 2006 4 . 8-6 7-5 1-4 2-3 4 . 6 - 4 5 - 3 1 - 2
5 .  3 . - 4 . 6 . 2006 5 . 2-8 3-1 4-7 5-6 5 . 1 - 6 2 - 5 3 - 4
6 . 17 . - 18 . 6 . 2006 6 . 8-5 6-4 7-3 1-2
7 . 24 . - 25 . 6 . 2006 7 . 1-8 2-7 3-6 4-5
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Výborne vybavené športové centru 
v TK Starbek Nové Zámky bolo v prvej 
polovici februára dejiskom turnaja 
mladších  ž iačok  „B“  k at egór ie . 
Predstavilo sa na ňom 24 hráčok . 
Z prvej desiatky celoštátneho rebríčka 
bolo 7 nasadených, ôsmej nasadenej  
- Miottiovej - patrí v CR 12 . priečka . 
A práve ona sa, ako jediná z nasadených, 
nedostala do štvrťfinále . Výsledky od 
semif inále: Uberalová – Ondrušová 
(obe Slávia Agrofert STU)  64, 60, 

Žilincová (Slovan Slovenská sporiteľňa) 
– Schmiedlová (Tenis Komplex Košice) 
76, 64 . Finále: Uberalová – Žilincová 
62, 62 .

Riaditeľ turnaja Zoltán Ágh pripravil 
pre všetky účastníčky prekvapenie vo 
forme malého občerstvenia, pre najlepšie 
nechýbali ani poháre a diplomy . Takto 
dobre obsadený turnaj by sme si želali 
v Nových Zámkoch častejšie .

Ing. Ladislav BARtHA,
vrchný rozhodca

Na našom turnaji sa zúčast-
nilo celkom 13 chlapcov a 13 
dievčat zo 7 klubov východo-
slovenského regiónu - TK Mla-
dosť Košice/4+4/,TK Akademik 
Košice/3+6/,TK Tatran Prešov/
2+0/,TC DB Košice/1+0/,STŠ 
Michalovce/2+2/,TKM Betliar/
0+1/,TK Spišská Nová Ves/1+0/ .
Vekovo bolo 17 detí z ročníka 
1997 a 9 detí z ročníka 1998 .
Organizačne bol turnaj opäť 

veľmi dobre zvládnutý vďaka 
manželom Jedinákovým a pra-
covníkom i príjemnému prostre-
diu penziónu SET .

Všetky zápasy si rozhodovali 
rodičia, a s tým tiež nebol nijaký 
problém . Radosť bola sledovať 
detičky pri jednotlivých ur-
putných zápasoch, keď sa borili 
nie len so súperom, ale aj s lop-
tičkou, sieťou a veľkosťou ihris-
ka .                                             (jp)

300 KuSOV SeDADIeL na tribúny štadiónov - sklopné, modrej farby, 
rovnaké ako sú v hľadisku NtC. Cena: 945 Sk za kus.
tARAFLeX - použitý tenisový povrch na dva dvorce .
Informácie na tel: 02/49209800 alebo 02/49209831

Na základe rozhodnutia nezávislé-
ho Anti - dopingového tribunálu ITF 
o užití nedovolených látok, v zmysle 
článku č .33 bod 11 Disciplinárneho 
poriadku STZ - „Dokázané použitie 
dopingových prostriedkov“, udeľuje 
Slovenský tenisový zväz hráčovi Ka-

rolovi Beckovi (nar . 3 .4 .1982) trest 
- zákaz činnosti na obdobie dvoch 
rokov, t.j. od 1. 11. 2005 do 1. 11. 
2007 . V tomto období sa menovaný 
nemôže zúčastniť na žiadnom ofi-
ciálnom podujatí STZ na území Slo-
venskej republiky .

Priestupky a pokuty za rok 2006
V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku . Pri prvom priestupku 

ide o upozornenie . Druhý a každý ďalší priestupok znamená pokutu 500,- Sk a pri troch priestupkoch má hráč zákaz štartu na turnajoch triedy A a B a majstrovstvách 
v príslušnej tenisovej sezóne . Pokutu treba uhradiť  na účet č . 2629730229/1100 vedený v Tatra banke, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 103 a kópiu do-
kladu o úhrade zaslať na STZ - fax: 02/49209879 resp . e-mail: zdena .suhajova@stz .sk (nezabudnite uviesť meno hráča) . Neuhradenie pokuty znamená zastavenie 
činnosti hráčovi na dva mesiace, počnúc dátumom uvedeným v tabuľke . Prípadný štart v súťažiach v období zastavenia činnosti sa podľa čl .28 SP bude posudzovať 
ako neoprávnený štart so všetkými dôsledkami a hráčovi sa nezapočítajú body do klasifikácie .

HRáč PRIeStuPOK zastavenie 
činnosti od

t u R N A J
P.č. Priezvisko, meno roč. poradie druh pokuta vek. kat. trieda dátum usporiadateľ

1 Čepelová Jana 93 1 . priest . HS bez ospr . 1000 uhradené dorky HMSR 18 .2 .2006 ŠK PEPAS Slovenská Ľupča
2 Fašung Michal 90 1 . priest . ospr . po termíne - - dorci D 4 .3 .2006 Grand Tenis Club Bratislava
3 Chvalovská Michaela 93 1 . priest . HS bez ospr . - - dorky C 4 .3 .2006 TK Mladosť Košice
4 Ivanov Thomas 92 1 . priest . bezdôv . nedohr . súť . - - st . žiaci C 25 .2 .2006 TK Ratufa Levice
5 Liptaiová Karin 93 2 . priest . HS bez ospr . 500 17 .3 .2006 st . žiačky B 18 .2 .2006 TK Ratufa Levice
6 Salayová Sandra 89 1 . priest . HS bez ospr . - - dorky C 4 .3 .2006 TK Mladosť Košice

Z VAšICH LISTOV

Aj v tomto roku usporiadal agilný tenisový klub Mladosť 
Košice zimný tenisový turnaj detí do 9 rokov. Sme veľmi 
radi, že naša výzva z minulej zimy našla odozvu a našli sa 
ďalší ochotní organizátori takýchto turnajov. Na druhej 
strane je smutné, že na týchto turnajoch sa zúčastňuje 
čím ďalej tým menej detí, čo asi svedčí o slabej práci 
v tenisových kluboch na Slovensku. 

TK Mladosť Košice hostil mlaď

Zákaz činnosti

č . povrch plocha m2 rozmery cena bez DPH rok výroby
1 Taraflex Tennis ATP 809 40 x 20m 780 000,00 1999
2 Taraflex Tennis ATP 648 36 x 18m 830 000,00 2000

Národné tenisové centrum predá

Bodaj by vydržalo čo najviac týchto chlapcov pri tenise a zbierali podobné pekné 
trofeje ďalej

V  Michalovciach bol začiatkom 
marca aj celoštátny turnaj 
WILSON CUP 2006 st arších 
žiačok kategórie C .  Zúčastnilo 
sa na ňom 24 dievčat . Milým 
prekvapením bola hráčka Petra 
Horáková  z Trnavy, ktorá vyradila 
v druhom kole prvú nasadenú 
Zuzanu Blaškovú (1 . TK Rožňava)  
6:2, 6:3 . 

Víťazstvo si odniesla Antónia 
Markušková (TK Vysoké Tatry), 

ktorá porazila vo finále Karolínu 
Schmiedlovú  (Tenis Komplex 
Košice) 7:5 6:1 . 

P e k n ý  ú s p e c h  d o s i a h l a 
Alexandra Rusnáková (TcSTŠ 
Michalovce), ktorá sa zúčastnila  
v Znojme 4 . 3 . 2006 na tenisovom 
turnaji v minitenise . Za účasti 16 
hráčok obsadila štvrté miesto, 
keď od medailového umiestnenia 
ju delila iba jedna loptička .

tibor LeŠNIAK 

Takmer kompletná špičkaWilson Cup 2006

VýSLeDKy: Chlapci – SF: Molčan - Galdun 61, Klein 
- Duhaň 76(5) . F: Molčan  – Klein 61 . Dievčatá –  SF: 
Gregušová – Kapasná 61, Schmiedlová – Gerendová 

60 . F: Schmiedlová – Gregušová 61 . Miešaná 
štvorhra – F: Galdun, Schmiedlová – Molčan, 
Kužmová 61 .
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MuŽI

BeLeHRAD, SRBSKO A čIeRNA HORA

(CH, 10 000 uSD, 13. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Tkalec (Slo .) – 
Stančík 61, 63 .

záHReB, CHORVátSKO

(te 1, 15 000 uSD, 13. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Nakič (Chorv .) 
– Semjan 61, 61, 2. kolo: Ritz (Chorv .) 
– Červenák (9) 64, 62 .

MeXICO CIty, MeXIKO

(te 2, 10 000 uSD, 13. 2.)
Kvalifikácia, 2. kolo: Bocko (1) – Cole 
(USA) 64, 64, 3. kolo (finále): Bocko 
– Marquez (Mex .) 61, 46, 61 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Bocko (5) – Martinez 
(Mex .) 75, 64, 2. kolo: Lingman (USA) 
– Bocko 76(4), 61 .

záHReB, CHORVátSKO

(te 2, 15 000 uSD, 20. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Pažický – Simič 
(Chorv .) 76(4), 63, 2. kolo: Rosol (4-ČR) 
– Pažický 63, 64 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Lacko (7) – 
Martinovič (Chorv .) 67(0), 63, 75, 2. kolo: 
Skenderovič (Chorv .) – Lacko w .o .

RAMAt HAŠARON

(te 1, 10 000 uSD, 20. 2.)
Kvalifikácia, 2. kolo: Borgula (4) – Basin 
(Izr .) 61, 60, 3. kolo: Borgula (4) – 
Montalbetti (Arg .) 61, 61, 3. kolo (finále): 
Borgula – Bakunin (Ukr .) 62, 60 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Borgula – Grubin 
(SaČH) 64, 62, 2. kolo: Hadad (1-Izr .) 
– Borgula 61, 75 .

WOLFSBuRG, NeMeCKO

(CH, 25 000 uSD + H, 27. 2.)
1. kolo: Mertiňák (7) – Bloomfield (V .Brit .) 
67(2), 76(2), 64, 2. kolo: Mertiňák – Troicki 
(SaČH) 76(3), 64, štvrťfinále: Mertiňák 
– Vico (Tal .) 63, 76(5), semifinále: Wang 
(1-Taiw .) – Mertiňák 67(4), 64, 63 .

RAANANA, IzRAeL

(te 2, 10 000 uSD, 27. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Horečný – Soifer 
(Izr .) 60, 60, Pažický – Amir (Izr .) 61, 61, 
2. kolo: Stančík (1) – Schab (Izr .) 63, 
62, Horečný – Mertens (Bel .) 16, 61, 64, 
Gustafsson (10-Švéd .) – Pažický 36, 75, 
62, Pedersen (Dán .) – Borgula (7) w .o ., 
3. kolo: Stančík – Novikov (B-rus .) 64, 63, 
Norfeldt (4-Švéd .) – Horečný 75, 76(3), 4. 
kolo (finále): Krkoška (14-ČR) – Stančík 
63, 63 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Cubas (Braz .) 
– Stančík (4) 63, 26, 63 .
Štvorhra, 1. kolo: Stančík, Volante (1-SR/
Tal .) – Arevalo, Gustafsson (SAE/Švéd .) 61, 
62, štvrťfinále: Valtzer, Weintraub (Izr .) 
– Stančík, Volante 10 ret .

CASteLGANDOLFO, tALIANSKO

(te 3, 10 000 uSD, 27. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Semjan (11) – Fuzio 

(Tal .) 61, 60, 2. kolo (finále): Gavrila (6-
Rum .) – Semjan 64, 64 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Arnaboldi (Tal .) 
– Červenák 62, 57, 75 .

WILeN, ŠVAJčIARSKO

(te 1, 10 000 uSD, 27. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Marti (Švajč .) – 
Somogyi 62, 64 .

HARLINGeN, tX, uSA

(te 5, 15 000 uSD, 27. 2.)
1. kolo: Oudsema (7-USA) – Bocko 62, 75 .
KJótO, JAPONSKO
(CH, 25 000 + H, 6. 3.)
1. kolo: Mertiňák (6) – Adaktusson (Švéd .) 
63, 63, Klec – Fleishman (USA) 76(4), 67(5), 
76(12), 2. kolo: Mertiňák – Bourgeois 
(Austr .) 64, 61, Pless (3-Dán .) – Klec 61, 
76(5), štvrťfinále: Mahut (1-Fr .) – Mertiňák 
63, 76(8) . 

KáHIRA, eGyPt

(te 1, 10 000 uSD, 6. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Červenák (1) – 
Miklušičák 64, 61, Beaus (Šp .) – Semjan 
57, 62, 62, Janči (11) – Gálik 63, 64, 2. 
kolo: Dolgopolov (Ukr .) – Červenák 46, 63, 
76(4), Janči – Grabulovski (Mac .) 75, 64, 
3. kolo (finále): Janči – Miele (8-Braz .) 
76(5), 64 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Janči – Cubas 
(Braz .) 61, 64, 2. kolo: Craciun (Rum .) 
– Janči 64, 63 .
Štvorhra, 1. kolo: Červenák, Semjan 
– El Sohafy, Huber (Eg ./Rak .) 76(8), 
64, štvrťfinále: Mášik, Navrátil (3-ČR) 
– Červenák, Semjan 64, 62 .

HAIFA, IzRAeL

(te 3, 10 000 uSD, 6. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Pažický – Myropolskij 
(Ukr .) 64, 75, 2. kolo: Borgula (3) – 
Braeckamn (Bel .) 60, 63, Tarasevič (9-B-
rus .) – Pažický 61, 46, 75, Horečný – Ben 
Zvi (Izr .) 61, 61, 3. kolo: Borgula – Jitzhaki 
(Izr .) 62, 60, Horečný – Išmatov (12-Uzb .) 
62, 76(2), 4. kolo (finále): Borgula 
– Gallo (11-Tal .) 60, 62, Figueroa (8-Švéd .) 
– Horečný 75, 75 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Borgula – Pallin 
(Švéd .) 63, 60, 2. kolo: Borgula – Volante 
(8-Tal .) 61, 60, štvrťfinále: Borgula – Dodig 
(BaH): 76(0), 61, semifinále: Valtzer (6-
Izr .) – Borgula w .o .

LeuGGeRN, ŠVAJčIARSKO

(te 2, 10 000 uSD, 6. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Thomet (Švajč .) 
– Horný 63, 64, Somogyi – Farron-Mahon 
(Írsko) 26, 64, 60, 2. kolo: Gast (16-Nem .) 
– Somogyi 63, 75 .
Štvorhra, 1. kolo: Horný, Somogyi 
– Chvapil, Devoty (ČR) 57, 63, 76(6), 
štvrťfinále: Charroin, Coene (3-Fr ./Bel .) 
– Horný, Somogyi 75, 76(1) .

MCALLeN, tX, uSA

(te 6, 15 000 uSD, 6. 3.)
1. kolo: Dorsch (1-Nem .) – Bocko 61, 62 .

HOčIMINOVO MeStO

(CH, 50 000 uSD + H, 13. 3.)
1. kolo: Mamiit (Fil .) – Mertiňák (7) 76(6), 
61, Klec – Adaktusson (Švéd .) 64, 46, 63, 2. 
kolo: Soeda (Jap .) – Klec 64, 64 .

Štvorhra, 1. kolo: Le, Sato (USA/Jap .) 
– Klec, Šnobel (74-SR/ČR) 36, 63, 107 .

SARAJeVO, BOSNA A HeRCeGOVINA

(CH, 25 000 uSD + H, 13. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Zelenay (3) – Raguz 
(BaH) 63, 62, 2. kolo: Zelenay – Butorac 
(USA) 63, 64, 3. kolo (finále): Zelenay 
– Peraneč (Chorv .) 63, 36, 63 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Pequery (Fr .) 
– Zelenay 36, 62, 63 .
Štvorhra, 1. kolo: Peya, Uebel (3-Rak ./
Nem .) – Mergea, Zelenay (Rum ./SR) w .o .

ROCK FOReSt, KANADA

(te 2, 10 000 uSD, 13. 3.)
1. kolo: Haase (7-Hol .) – Bocko 63, 67(5), 
76(5) .
Štvorhra, 1. kolo: Goulet, Gravina (Kan .) 
– Bocko, Esmail (SR/Kan .) 63, 62 .

PORt SAID, eGyPt

(te 2, 10 000 uSD, 13. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Červenák (1) – 
Gasparjan (Rus .) 61, 61, Cubas (Braz .) 
– Janči (16) 76(4), 57, 63, Miele (10-Braz .) 
– Semjan 63, 62, Miklušičák – Fedorčuk 
(Ukr .) 61, 62, 2. kolo: Červenák – Belak 
(SaČH) 62, 62, Elgin (Rus .) – Miklušičák 
64, 62, 3. kolo (finále): Červenák – Cubas 
62, 64 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Červenák – Marrero 
(2-Šp .) 67(4), 64, 64, 2. kolo: Červenák 
– Pujo (Fr .) 76(5), 64, štvrťfinále: Mášik 
(5-ČR) – Červenák 36, 64, 62 .
Štvorhra, 1. kolo: Červenák, Semjan – 
Hedayet, Shaaban (Egy .) 75, 46, 64, Gruber, 
Miklušičák (Rak ./SR) – El Sohafy, Huber 
(Eg ./Rak .) 75, 64, štvrťfinále: Kanev, 
Rusevski (Bul ./Mac .) – Červenák, Semjan 
63, 60, Gruber, Miklušičák – Delsin, Miele 
(Braz .) 63, 64, semifinále: Dolgopolov, 
Petrazzuolo (Ukr ./Tal .) – Gruber, Miklušičák 
61, 64 . 

OBeReNtFeLDeN, ŠVAJčIARSKO

(te 3, 10 000 uSD + H, 13. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Charroin (15-Fr .) 
– Somogyi 60, 61, Horný – Stojan (Švajč .) 
63, 63, 2. kolo: Abdukalikov (Kaz .) – Horný 
61, 64 .

POReč, CHORVátSKO

(25 000 uSD, 13. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Síkora – Lončarič 
(Chorv .) 75, 63, Peterčák (16) – Popovič 
(Chorv .) 16, 76(5), 62, Klempa – Bradaskja 
(Slo .) 60, 61, Kurtiš – Fercher (Rak .) 75, 
63, 2. kolo: Meijer (Hol .) – Síkora 63, 62, 
Peterčák – Mesaros (Chorv .) 64, 63, Klempa 
– Galic (Rak .) 75, 60, Lojka (ČR) – Kurtiš 63, 
61, 3. kolo: Kontič (SaČH) – Peterčák 61, 63, 
Gavrila (3-Rum .) – Klempa 61, 61 . 
Štvorhra, kvalifikácia, 1. kolo: Síkora, 
Školoudík (1-SR/ČR) – Frelich, Subota (ČR) 
63, 26, 75, 2. kolo (finále): Mesaros,Perič 
(Chorv .) – Síkora, Školoudík 61, 75 .

Z výsledkov Slovákov na malých turnajoch

Pavol ČERVENáK si v Egypte zahral štvrťfinále dvojhry aj štvorhry
Snímka: Dušan BARBUŠ

» Pokračovanie str . 38
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ŽeNy

ALBuFeIRA, PORtuGALSKO

(10 000 uSD, 13. 2.)
Kvalifikácia, 2. kolo: Babáková (9) – 
Sadikovicová (Švajč .) 61, 64, 3. kolo: 
Babáková – Hanischová (Braz .) 61, 60, 
4. kolo (finále): Babáková – Bacquetová 
(1-Fr .) 75, 26, 60 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Babáková – Smithová 
(V .Brit .) 62, 76(7), 2. kolo: Ewijková (Hol .) 
– Babáková 63, 62 .

BuCHeN, NeMeCKO

(10 000 uSD, 13. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Scharleová (13-Fr .) 
– Hojčková 75, 36, 63 .
Štvorhra, 1. kolo: Čaknašviliová, Dozová 
(5-Gruz ./Chorv .) – Hojčková, Weikardová 
(SR/Nem .) 61, 64 .

MALORKA, ŠPANIeLSKO

(10 000 uSD, 13. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Iannozziová (3-Tal .) 
– Vajdová 62, 62 .

SAGueNAy, KANADA

(25 000, 13. 2.)
Kvalifikácia, 2. kolo (finále): Cibulková 
(3) – Plesuová (Kan .) 60, 62 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Coinová (Fr .) 
– Cibulková 63, 46, 60, Kobaková (USA) 
– Czafiková 64, 33 ret .
Štvorhra, 1. kolo: El Tabakhová, Kerberová 
(Kan ./Nem .) – Chvojková, Cibulková (ČR/
SR) 57, 62, 62 .

ŠtOKHOLM, ŠVéDSKO

(25 000 uSD, 13. 2.)
1. kolo: Tamaelová (3-Hol .) – Nociarová 60, 
62, Kučová – Timotičová (6-SaČH) 64, 63, 2. 
kolo: Bračikovová (Rus .) – Kučová 61, 75 .
Štvorhra, 1. kolo: Klaschková, Schneiderová 
(Nem .) – Kučová, Van Bökelová (SR/Hol .) 
64, 61 .

SyDNey, AuStRáLIA

(25 000 uSD, 13. 2.)
1. kolo: Gajdošová (1) – Mooreová 
(Austr .) 63, 36, 63, 2. kolo: Gajdošová 
– Dominikovicová (Austr .)  60, 62, 
štvrťfinále: Gajdošová – Namigatová 
(5-Jap .) 64, 61, semifinále: Gajdošová 
– Čchanová (3-Taiw .) 64, 63, finále: 
Gajdošová – Fergusonová (7-Austr .) 64, 
36, 76(3) .
Štvorhra, 1. kolo: Sekulovská, Watsonová 
(3-Austr .) - Fergusonová, Gajdošová 64, 
60 .

PORtIMAO, PORtuGALSKO

(10 000 uSD, 20. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Babáková – Punzová 
(Tal .) 62, 61, 2. kolo: Cirsteová (Rum .) 
– Babáková 62, 62 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Pachecová-Agutová 
(Šp .) – Babáková 57, 63, 61 .
Štvorhra, 1. kolo: Dos Anjos, Malheiros 
(Braz .) - Babáková, Holušová (4-ČR) 33 ret .

RAMAt HAŠARON, IzRAeL

(10 000 uSD, 20. 2.)
1. kolo: Smoleňáková – Velascová-
Andreuová (1-Šp .) 76(6), 76(4), 2. kolo: 
Tuohimaaová (Fín .) – Smoleňáková 76(2), 
63,
Štvorhra, 1. kolo: Smoleňáková, Vianellová 
(SR/Tal .) – Alievová, Skripniková (Izr .) 62, 
62, štvrťfinále: Gerlová, Raimrová (2-ČR) 
– Smoleňáková, Vianellová 61, 64 .

BIBeRACH, NeMeCKO

(25 000 uSD, 20. 2.)
1. kolo: Widmerová (Švajč .) – Kurhajcová 
63, 46, 64 .

GOSFORD, AuStRáLIA

(25 000 uSD, 20. 2.)
1. kolo: Gajdošová (1) – Schaerová (Austr .) 
61, 61, 2. kolo: Gajdošová – Bakerová 
(N .Zél .) 36, 63, 64, štvrťfinále: Gajdošová 
– Leeová (8-Kór .) 63, 63, semifinále: 
Gajdošová – Fergusonová (6-Austr .) 64, 
75, finále: Gajdošová – Chanová (2-Taiw .) 
63, 30 ret .
Štvorhra, 1. kolo: Fergusonová, Gajdošová 
(Austr ./SR) – Hwangová, Kaová (Taiw .) 61, 
36, 63, štvrťfinále: Sekulovská, Watsonová 
(2-Austr .) – Fergusonová, Gajdošová 64, 
67(2), 61 .

SAINt GeORGeS De BeAuCe, KANADA

(25 000 uSD, 20. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Cibulková (3) – Ghindová 
(Kan .) 60, 60, 2. kolo (finále): Cibulková 
– Constantinescuová (Rum .) 64, 61 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Cibulková – Kopsová-

Jonesová (USA) 62, 64, Czaf iková (6) 
– Oster tagová (Nem .) 76(4), 63, 2. 
kolo: Cibulková – Czafiková 61, 40 ret ., 
štvrťfinále: Cibulková – Casoniová (Tal .) 
60, 75, semifinále: Cibulková – Coinová 
(Fr .) 63, 64, finále: Briantiová (8-Tal .) 
– Cibulková 64, 62 .
Štvorhra, 1. kolo: Chvojková, Cibulková 
– Beethamová, Tetreaultová (Kan .) 76(1), 
61, štvrťfinále: Chvojková, Cibulková 
– Esperonová, Ligganová (1-Arg ./Írsko) 60, 
76(2), semifinále: Chvojková, Cibulková 
– Carvalhová, Krastevičová (Braz ./Bul .) 61, 
61, finále: Briantiová, Casoniová (3-Tal .) 
– Chvojková, Cibulková 62, 36, 61 .

St PAuL, MN, uSA

(50 000 uSD, 20. 2.)
1. kolo: Paštiková (3-ČR) 
– Fislová 20 ret ., Hrozenská 
– Smithová (USA) 60, 61, 2. 
kolo: Nooniová (7-Švéd .) 
– Hrozenská 64, 63 .

RAANANA, IzRAeL

(10 000 uSD, 27. 2.)
K v a l i f i k á c i a ,  1.  k o l o : 
Mlčochová – Arnonová (Izr .) 
62, 62, 2. kolo: Mlčochová 
– Semenovová (Rus .) 67(5), 
62, 64, 3. kolo (finále): 
H a s a n o v o v á  ( 3 - A z e  . )  – 
Mlčochová 63, 63 .
H l av n á  s ú ť a ž,  1.  ko l o : 
Chacková (Ukr .) – Smoleňáková 
62, 16, 62 .
Štvorhra, kvalifikácia, 1. 
kolo (finále): Smoleňáková, 
V i a n e l l o v á  ( S R / T a l  . ) 
– Hasanovová, Komenková 
(Aze ./Ukr .) 41, 42 .
H l av n á  s ú ť a ž,  1.  ko l o : 
Smoleňáková, Vianellová 
– Fahoumová, Glušková (Izr .) 
46, 64, 63, štvr ťf inále: 
Erikssonová, Tuohimaaová 
(Švéd ./Fín .) – Smoleňáková, 
Vianellová 64, 36, 64 .

LAS PALMAS, ŠPANIeLSKO

(25 000 uSD, 27. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Juricová – Vierová-
Erbachová (Šp .) 61, 60, Tvarošková – 
Piquionová (Fr .) 64, 63, 2. kolo: Rybáriková 
(1) – Roigová-Tostová (Šp .) 63, 63, 
Bacsinszká (13-Švajč .) – Juricová 75, 
76(6), Ozgová (15-Nem .) – Tvarošková 63, 
62, 3. kolo (finále): Knappová (9-Tal .) 
– Rybáriková 75, 63 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Kurhajcová – 
Sulpiziová (Tal .) 62, 63, Nociarová – 
Gabbová (Tal .) 63, 63, 2. kolo: Flipkensová 
(7-Bel .) – Kurhajcová 75, 60, Nociarová 
– Bejgelzimerová (2-Ukr .) 46, 76(4), 63, 
štvrťfinále: Nociarová – Kaprosová (Maď .) 
64, 61, semifinále: Kudriavcevová (6-Rus .) 
– Nociarová 76(5), 26, 64 .
Štvorhra, 1. kolo: Sulpiziová, Tvarošková 

(Tal ./SR) – Anderssonová, Van Bökelová 
(Švéd ./Hol .) 16, 75, 63, štvrťfinále: 
Kosinská, Rosolská (3-Poľ .) – Sulpiziová, 
Tvarošková 62, 63 .

HAIFA, IzRAeL

(10 000 uSD, 6. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Mlčochová – Benová-
Haimová (Izr .) 63, 63, 2. kolo (finále): 
Irbeová (Lot .) – Mlčochová 61, 76(2) .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Smoleňáková 
– Fafaliouová (Gr .) 75, 62, 2. kolo: 
Smoleňáková – Dozová (1-Chorv .) 62, 61, 
štvrťfinále: Smoleňáková – Šlomová (Izr .) 
62, 67(4), 75, semifinále: Smoleňáková 
– Fernandezová-Bruguelesová (4-Šp .) 
60, 16, 62, finále: Brunelová (3-Fr .) 
– Smoleňáková 63, 63 .

GRAN CANARIA, ŠPANIeLSKO

(25 000 uSD, 6. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Tvarošková – Ozgová 
(Nem .) 62, 64, Rybáriková (9) – Andlovicová 
(Švéd .) 64, 62, Juricová – Kosinská (12-
Poľ .) 61, 62, 2. kolo: Tvarošková – Maleková 
(11-Nem .) 75, 63, Rybáriková – Verardiová 
(Tal .) 61, 64, van Boekelová (Hol .) – 
Juricová 36, 75, 62, 3. kolo (finále): 
Erraniová (3-Tal .) – Tvarošková 62, 61, 
Rybáriková – Cabezová-Candelová (Šp .) 
67(4), 62, 64 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Roigová-Tostová 
(Šp .) – Nociarová 62, 60, Kurhajcová 
– O´Donoghueová (V .Brit .) 61, 61, 
Rybáriková – Paštiková (2-ČR) 62, 63, 2. 
kolo: Bejgelzimerová (5-Ukr .) – Kurhajcová 
63, 64, Flipkensová (Bel .) – Rybáriková 
26, 62, 64 .
Štvorhra, 1. kolo: Erraniová, Gabbová (Tal .) 
- Maleková, Tvarošková (Nem ./SR) 61, 75 .

RíM, tALIANSKO

(10 000 uSD, 13. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Hojčková (15) – 
Sebastiani (Tal .) 63, 62, Balogová – Romová 
(13-Švéd .) 60, 46, 76(7), Wienerová (7) 
– Di Laurová (Tal .) 61, 61, 2. kolo: Casillová 
(Tal .) – Hojčková 63, 41 ret ., Balogová 
– Martelliniová (Tal .) 46, 60, 61, Wienerová 
– Santoniová (Tal .) 61, 62, 3. kolo (finále): 
Iannozziová (5-Tal .) – Balogová 62, 62, 
Ferreirová (16-Por .) – Wienerová 61, 61 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Wienerová – 
Ivoneová (Tal .) 63, 63, 2. kolo: Klaschková 
(Nem .) – Wienerová 64, 63 .
Štvorhra, 1. kolo: Juraková, Klaschková 
(1-Nem .) – Balogová, Poljakovová (SR/
Est .) 60, 62, Hojčková, Wienerová – Dos 
Anjosová, Ferreirová (Braz ./Por .) 60, 61, 
štvrťfinále: Mateiová, Orasanuová (3-
Rum .) – Hojčková, Wienerová 76(3), 61 .

CANBeRRA, AuStRáLIA

(25 000 uSD, 13. 3.)
1. kolo: Gajdošová (1) – Takaseová (Jap .) 
63, 62, Kučová (5) – Dominikovicová 
(Austr .) 61, 64, 2. kolo: Gajdošová – 
D´Ameliová (Austr .) 62, 63, Kučová – 

Z výsledkov Slovákov na malých turnajoch

TURNAJOVý KOLOTOČ

» Dokončenie zo str . 37

» Pokračovanie str . 39

Dominika CIBULKOVá sa ako kvalifikantka 
prebojovala v Kanade na 25-tisícovom tur-
naji do finále     Snímka: INTERNET
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JuNIORI

BANANA BOWL, BRAzíLIA

(ItF A, 13. 3.)
1. kolo: Kližan – Linconir-Sandoval (Čile) 
46, 62, 64, Martin (8) – Simon (Rak .) 
76(6), 16, 63, Mečíř – Matos (Braz .) 76(5), 
63, 2. kolo: Luncanu (1-Rum .) – Kližan 62, 
75, Feitosa (Braz .) – Martin 64, 63, Mečíř 
– Massa (5-Arg .) 36, 63, 63, 3. kolo: Souza 
(Braz .) – Mečíř 60, 75 .
Štvorhra, 1. kolo: Hunt, Schnugg (3-USA) 
– Lustyk, Mečíř (ČR/SR) 46, 76(3), 63, 
Ramos-Vinolas, Sousa (Šp ./Por .) – Kližan, 
Martin 36, 64, 76(2) .

JuNIORKy

RuNGSteD KySt, DáNSKO

(ItF 4, 13. 2.)
1. kolo: Rebrová – Bagerová (Dán .) 61, 61, 
2. kolo: Christensenová (Dán .) – Rebrová 
61, 62 .
Štvorhra, 1. kolo: Podolaková, Rebrová – 
Akerbrandtová-Bengtssonová, Mansourová 
(Švéd .) w .o ., štvrťfinále: Podolaková, 
R e b r o v á  –  B a r b a t o v á ,  S o l o n i c k á  
(4-Dán ./Rus .) w .o ., semifinále: Boneová, 
Lamontová (1-V .Brit ./Bel .) – Podolaková, 
Rebrová w .o .

COLOMBO, SRí LANKA

(ItF 5, 13. 2.)
1. kolo: Kováčiková – Ratnayakeová (S .Lan .) 
60, 61, 2. kolo: Katová (Jap .) – Kováčiková 
63, 16, 75 .

Štvorhra, 1. kolo: Kováčiková, Mathisová 

(SR/Rak .) – Afridiová, Frederiková (Jap ./

Indon .) 61, 63, štvrťfinále: Kováčiková, 

Mathisová – Krishnanová, Sheoranová 

(2-Ind .) 75, 26, 62, semifinále: Katová, 

Kuwatová (Jap .) – Kováčiková, Mathisová 

63, 62 .

ALMeRe, HOLANDSKO

(ItF 4, 22. 2.)
1. kolo: Lemoineová (Hol .) – Rebrová 

62, 60 .

Štvorhra, 1. kolo: Rebrová, Vančurová (SR/

ČR) – Gansová, Indraksumová (Hol .) w .o ., 

štvrťfinále: Lemmensová, Rusová (1-Bel ./

Hol .) – Rebrová, Vančurová 63, 40 ret .

IŽeVSK, RuSKO

(ItF 3, 27. 2.)
1. kolo: Širilová (6) – Lytovčenková (Ukr .) 

64, 60, 2. kolo: Širilová – Sučkovová (Rus .) 

76(4), 62, štvrťfinále: Titovová (Rus .) 

– Širilová 64, 63 .

Štvorhra, 1. kolo: Širilová, Solonická  

(3-SR/Rus .) – Erofejevová, Kiričenková 

(Rus .) 63, 60, štvťfinále: Širilová, Solonická 

– Antakovová, Meglinská (Rus .) 61, 60, 

semifinále: Mosolovová, Petukovová (Rus .) 

– Širilová, Solonická 63, 36, 75 .

eSCH/ALzette, LuXeMBuRSKO

(ItF 2, 7. 3.)
Kvalifikácia, 2. kolo: Köningová (Nem .) 

– Illová (2) 64, 63 .

BANANA BOWL, BRAzíLIA

(ItF A, 13. 3.)
1. kolo: Kochanová – Armstrongová (V .Brit .) 
67(6), 64, 63, Pochabová (9) – Giralová 
(Ven .) 36, 64, 76(4), Duarteová (10-Braz .) 
– Malenovská 75, 64, Boczová – Itová (12-
Jap .) 63, 64, Kučová (5) – Lotuffová (Braz .) 
46, 62, 64, 2. kolo: Kochanová – Rouxová 
(14-Arg .) 60, 46, 75, Vaideanuová (Tal .) 
– Boczová 64, 26, 61, Kučová – Mishorová 
(Izr .) 75, 61, 3. kolo: Dulgheruová (1-Rum .) 
– Kochanová 60, 62, Kučová – Klaffnerová 
(Rak .) 61, 63, štvrťfinále: Fichmanová  
(2-Kan .) – Kučová 62, 63 .
Štvorhra,  1.  kolo:  Her menegildov á, 
Kochanová – Malheirosová, Nevesová (Braz .) 
60, 64, Karajevová, Poltoracká (Ukr ./Rus .) – 
Malenovská, Pochabová (7) 61, 61, Boczová,

Kučová (4) – Itová, Kobaková (Jap ./USA) 
62, 62, 2. kolo: Hermenegildová, Kochanová 
– Karajevová, Poltoracká 75, 60, Boczová, 
Kučová – Giralová, Minieriová (Ven ./Čile) 63, 
64, štvrťfinále: Pereirová, Vaňková (3-Braz ./
ČR) – Hermenegildová, Kochanová 62, 63, 
Boczová, Kučová – Brengleová, Burdetteová 
(6-USA) 64, 61, semifinále: Boczová, Kučová 
– Duarteová, Vaisembergová (2-Braz .) 64, 
61, finále: Boczová, Kučová – Pereirová, 
Vaňková 63, 63 .

KuALA LuMPuR, MALAJzIA

(ItF 1, 14. 3.)
1. kolo: Laszloffyová (Maď .) – Širilová 75, 63 .
Štvorhra, 2. kolo: Jonesová, Liuová (USA/
Čína) – Hofmanová Širilová (5-Rak ./SR) 
76(6), 63 .

Slovenskí juniori na turnajoch v zahraničí

TURNAJOVý KOLOTOČ

Kristína KUČOVá a Klaudia BOCZOVá vyhrali štvorhru na turnaji Ba-
nana Bowl v Brazílii              Snímka: Milan ÁGH

Z výsledkov Slovákov na malých turnajoch

Krizová (Austr .) 75, 36, 76(5), štvrťfinále: 
Gajdošová – Kučová 60, 61, semifinále: 
Gajdošová – Nooniová (3-Švéd .) 62, 60, 
finále: Gajdošová – Adamczaková (Austr .) 
76(5), 62 .
Štvorhra, 1. kolo: Johanssonová, Kučová 
(Fr .) – Fergusonová, Gajdošová (Austr ./
SR) 64, 64, štvrťfinále: Johanssonová, 
Kučová – Chakravarthiová, Choptangová 
( I n d  . / T h a j  . )  6 2 ,  6 3 ,  s e m i f i n á l e : 
Adamczaková, Horiatopoulosová (2-Austr .) 
– Johanssonová, Kučová 62, 76(4) . 

FueRteVeNtuRA, ŠPANIeLSKO

(25 000 uSD, 13. 3.)
Kvalif ikácia,  1.  kolo:  Tv aroškov á 
– Zelderová (Nem .) 61, 57, 62, 2. kolo: 
Tvarošková – Minellová (2-Lux .) w .o .,  
3. kolo (finále): Tvarošková – Johanssonová 
(Švéd .) 26, 64, 62 .
Hlavná súťaž, 1. kolo: Nociarová – 
Corduneanuová (Rum .) 62, 62, Tamaelová 
(4-Hol .) – Tvarošková 62, 63, 2. kolo: 
Nociarová – Gehrleinová (Nem .) 63, 63, 

štvrťfinále: Nociarová – Kudriavcevová 

(Rus .) 64, 46, 62, semifinále: Rezaiová 

(8-Fr .) – Nociarová 63, 62 .

Štvorhra, kvalifikácia, 1. kolo (finále): 
O´Brienová, Southová (2-V .Brit .) – 

Čaknašviliová, Nociarová 53, 04, 54(5) .

Hlavná súťaž, 1. kolo: Blahotová, Paštiková 

(2-ČR) – Schneiderová, Tvarošková (Nem ./

SR) 62, 63 .

ORANGe, CA, uSA

(50 000 uSD, 13. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Nagyová (1) – 

Tsoubanosová (USA) 60, 61, 2. kolo: 
Nagyová – Schaulová (Lux .) 75, 67(2), 

64, 3. kolo (finále): Fudová (6-Jap .) 

– Nagyová 63, 64 .

Hlavná súťaž, 1. kolo: Nagyová – Wozniacká 

(Dán .) 62, 62, 2. kolo: Nagyová – Parrová-

Santonjová (6-Šp .) 62, 63, štvrťfinále: 
Kremerová (Lux .) – Nagyová 63, 21 skr .

Štvorhra, 1. kolo: Mullerová, Schruffová 

(Nem .) – Nagyová, Uhlířová (SR/ČR) 26, 

63, 64 .

» Dokončenie zo str . 38

Jarmila GAJDOŠOVá má za sebou sériu víťazných turnajov v Aus-
trálii                Snímka: INTERNET
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ATP

BUENOS AIRES, ARGENTÍNA

(425 000 USD, 13. 2.)
Semifinále: Volandri (6-Tal.) 
– Calleri (Arg.) 63, 64, Moya 
(5-Šp.) – Ferrero (3-Šp.) 
36, 76(3), 64, finále: Moya 
– Volandri 76(6), 64.

MARSEILLE, FRANCÚZSKO

(510 250 EUR, 13. 2.)
Kvalifikácia: Sitak (Rus.) – Klec 63, 61.
Hlavná súťaž, semifinále: Clement (Fr.) 
– Nadal (1-Šp.) 26, 63, 75, Ančič (6-Chorv.) 
– Grosjean (8-Fr.) 63, 36, 63, finále: 
Clement – Ančič 64, 62.

SAN JOSE, CA, USA

(380 000 USD, 13. 2.)
Semifinále: Murray (V.Brit.) – Roddick 
(1-USA) 75, 75, Hewitt (3-Austr.) – Spadea 
(USA) 63, 64, finále: Murray – Hewitt 26, 
61, 76(3).

COSTA DO SAUIPE, BRAZÍLIA

(380 000 USD, 20. 2.)
Semifinále: Martin (7-Šp.) – Patience (Fr.) 
62, 57, 76(3), Massú (6-Čile) – Monaco 
(Arg.) 26, 62, 75, finále: Massú – Martin 
63, 64.

MEMPHIS, TN, USA

(690 000 USD, 20. 2.)
Semifinále: Haas (6-Nem.) – Benneteau 
(Fr.) 63, 61, Söderling (Švéd.) – Vliegen 
(Bel.) 75, 26, 76(5), finále: Haas – Söderling 
63, 62.

ROTTERDAM, HOLANDSKO

(782 250 EUR, 20. 2.)
Semifinále: Rochus (Bel.) – Nieminen 
(Fín.) 64, 63, Štěpánek (6-ČR) – Davydenko  
(2-Rus.) 46, 63, 63, finále: Štěpánek 
– Rochus 60, 63.

ACAPULCO, MEXIKO

(690 000 USD, 27. 2.)
Semifinále: Chela (7-Arg.) – Almagro (Šp.) 
62, 62, Horna (Per.) – Gaudio (2-Arg.) 46, 
64, 63, finále: Horna – Chela 76(5), 64.

DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

(1 000 000 USD, 27. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: El Aynaoui (Mar.) 
– Bruthans 62, 62, Klec – Bastl (5-Švajč.) 
63, 61, 2. kolo (finále): Klec – Zimonjič 
(SaČH) 46, 76(5), 64.
Hlavná súťaž, 1. kolo: Južnyj (Rus.) – Hrbatý 
75, 16, 64, Klec – Bracciali (Tal.) 64, 64, 2. 
kolo: Schüttler (Nem.) – Klec 75, 64.
Semifinále: Federer (1-Švajč.) – Južnyj 62, 
63, Nadal (2-Šp.) – Schüttler 64, 62, finále: 
Nadal – Federer 26, 64, 64. 

LAS VEGAS, NV, USA

(280 000 USD, 27. 2.)
Semifinále: Hewitt (1-Austr.) – Goldstein 
(USA) 36, 61, 60, Blake (5-USA) – Karlovič 
(Chorv.) 76(2), 61, finále: Blake – Hewitt 
75, 26, 63.

INDIAN WELLS, CA, USA

(3 169 600 USD, 6. 3.)

2. kolo: Hrbatý (19) – Bracciali (Tal.) 75, 75, 
3. kolo: Gasquet (16-Fr.) – Hrbatý 63, 64.
Štvrťfinále: Federer (1-Švajč.) – Ljubičič 
(Chorv.) 62, 63, Srichaphan (Thaj.) – 
Nieminen (22-Fín.) 76(3), 36, 75, Blake (12-
USA) – Andrejev (Rus.) 61, 64, Nadal (2-Šp.) 
– Baghdatis (25-Cyp.) 75, 60, semifinále: 
Federer – Srichaphan 62, 63, Blake – Nadal 
75, 63, finále: Federer – Blake 75, 63, 60. 
Štvorhra, 1. kolo: Etlis, Gaudio (Arg.) 
– Hrbatý, Štěpánek (SR/ČR) 62, 62.

WTA TOUR

ANTVERPY, BELGICKO

(600 000 USD, 13. 2.)

Kvalifikácia, 1. kolo: 
Suchá – Schaulová (Lux.) 62, 62, Aniová 
(8-Est.) – Cervanová 63, 60, 2. kolo: 
Ondrášková (4-ČR) – Suchá 63, 76(4).
Hlavná súťaž, 1. kolo: Hantuchová (9) 
– Ondrášková 61, 60, 2. kolo: Savčuková 
(Ukr.) – Hantuchová 64, 63.
S e m i f i n á l e :  C l i j s t e r s o v á  ( 1 - B e l . ) 
– Dementievová (5-Rus.) 57, 61, 62, 
Mauresmová (2-Fr.) – Petrovová (4-Rus.) 
64, 75, finále: Mauresmová – Clijstersová 
36, 63, 63.

BANGALORE, INDIA

(175 000 USD, 13. 2.)
Kvalif ikácia, 1. kolo: Kachlíková – 
Vakhariová (Ind.) 02 ret., 2. kolo: Kachlíková 
– Viratprasertová (8-Thaj.) 62, 76(2ň3),  
3. kolo (finále): Kachlíková – Tongsalejeová 
(Thaj.) 75, 63.
Hlavná súťaž, 1. kolo: Santangelová  
(3-Tal.) – Nagyová 63, 62, Lakhaniová (Ind.) 
– Kachlíková 41 ret.
Semifinále: Santangelová – Kingová (USA) 
50 ret., Kostaničová (6-Chorv.) – Czinková 
(Maď.) 60, 76(2), finále: Santangelová 
– Kostaničová 36, 76(5), 63.
Štvorhra, 1. kolo: Kachlíková, Maticová  

(1-SR/Nem.) – Goswamiová, Jayaramová 
(Ind.) 84, 2. kolo (finále): Czinková, Kingová 
(Maď./USA) – Kachlíková, Maticová 64, 62.

DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

(1 000 000 USD, 20. 2.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Nagyová – Pironkovová 
(4-Bul.) 64, 16, 76(3), 2. kolo: Nagyová 
– Gehrleinová (Nem.) 57, 75, 76(3),  
3. kolo (finále): Nagyová – Janová (5-Čína) 
36, 63, 60.
Hlavná súťaž, 1. kolo: Nagyová – Nagyová 
(Maď.) 62, 60, Hantuchová (8) – Liová 
(Čína) 36, 64, 76(4), 2. kolo: Mauresmová 
(1-Fr.) – Nagyová 63, 61, Kuznecovová (Rus.) 
– Hantuchová 36, 61, 75.
Semif inále: Hardennová (4-Bel.) – 
Kuznecovová (Rus.) 62, 75, Šarapovová 
(3-Rus.) – Davenportová (2-USA) 36, 61, 63, 
finále: Hardennová – Šarapovová 75, 62.
Štvorhra, 1. kolo: Hantuchová, Sugijamová 
(3-SR/Jap.) – Nagyová, Washingtonová 
(SR/USA) 64, 63, štvrťfinále: Hantuchová, 
Sugijamová – Mirzová, Ventová-Kabchiová 
( I n d . / Ve n . )  6 3 ,  6 2 ,  s e m i f i n á l e : 
Kuznecovová, Petrovová – Hantuchová, 
Sugijamová 64, 26, 64.

MEMPHIS, USA

(175 000 USD, 20. 2.)
1. kolo: Suchá – Panovová (Rus.) 61, 60, 
2. kolo: Domachowská (6-Poľ.) – Suchá 
63, 63.
Semifinále: Domachowská – Craybasová 
(8-USA) 61, 60, Arvidssonová (3-Švéd.) 
– Frazierová (7-USA) 62, 62, finále: 
Arvidssonová – Domachowská 62, 26, 63.

BOGOTA, KOLUMBIA

(175 000 USD, 20. 2.)
1. kolo: Cervanová – Benitezová (Arg.) 
75, 76(1), 2. kolo: Cervanová – Diazová-
Olivová (5-Arg.) 16, 62, 61, štvrťfinále: 
Cervanová – Dulková (2-Arg.) 76(2), 57, 63, 
semifinále: Dominguezová-Linová (6-Šp.) 
– Cervanová 61, 63, Pennettová (1-Tal.) 

– Sanchezová-Lorenzová (8-Šp.) 61, 64, 
finále: Dominguezová-Linová – Pennettová 
76(3), 64.

DOHA, KATAR

(600 000 USD, 27. 2.)
1. kolo: Hantuchová (5) – Peschkeová 
(ČR) 76(4), 57, 61, 2. kolo: Liová (Čína) 
– Hantuchová 46, 76(5), 61.
Semifinále: Mauresmová (1-Fr.) – Hingisová 
(Švajč.) 62, 62, Petrovová (2-Rus.) 
– Sugijamová (Jap.) 61, 76(2), finále: 
Petrovová – Mauresmová 63, 75.
Štvorhra, 1. kolo: Hantuchová, Sugijamová 
(3-SR/Jap.) – Schruffová, Vinciová (Nem./
Tal.) 62, 63, štvrťtinále: Hantuchová, 
Sugijamová – Jankovičová, Sfarová (SaČH/
Tun.) 36, 62, 60, semifinále: Hantuchová, 
Sugijamová – Janová, Žengová (2-Čína) 63, 
36, 63, finále: Hantuchová, Sugijamová 
– Liová, Sunová (Čína) 64, 64.

ACAPULCO, MEXIKO

(180 000 USD, 27. 2.)
Semifinále: Pennettová (1-Tal.) – Aniová 
(Est.) 63, 61, Grönefeldová (2-Nem.) 
– Loitová (Fr.) 62, 64, finále: Grönefeldová 
– Pennettová 61, 46, 62.

INDIAN WELLS, CA USA

(2 100 000 USD, 6. 3.)
Kvalifikácia, 1. kolo: Lisjaková (17-Chorv.) 
– Cervanová 60, 60.
Hlavná súťaž, 1. kolo: Suchá – Glatchová 
(USA) 60, 61, Byčkovová (Rus.) – Nagyová 
63, 60, 2. kolo: Smašnovová (26-Izr.) 
– Suchá 62, 62.

Štvrťfinále: Hardennová (1-Bel.) – Dul-
ková (17-Arg.) 63, 62, Dementievová 
(4-Rus.) – Ivanovičová (8-SaČH) 26, 64, 
62, Šarapovová (3-Rus.) – Grönefeldová 
(7-Nem.) 61, 63, Hingisová (19-Švajč.) – Sa-
finová (10-Rus.) 63, 64, semifinále: De-
mentievová – Hardennová 26, 75, 75, Ša-
rapovová – Hingisová 63, 63, finále: Ša-
rapovová – Dementievová 61, 62.

Svetové turnaje




