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Tím postúpil z plovdivského 
turnaja I. skupiny euro-africkej 
zóny do baráže, potom vyhral nad 
Th ajskom a vrátil sa do I. svetovej 
skupiny. V Sibamac aréne NTC 
nastúpi Slovensko 21. - 22. apríla 
v 1. kole II. svetovej skupiny proti 
Česku, ale favoritom tohto stretnu-
tia už budú hostia.

 Pred aprílovým fedcupovým 
stretnutím sa ocitnete v inej po-
zícii ako doteraz, keď Slovensko, 
ako favorit, postupne zdolalo 
Luxembursko, Holandsko, Fín-
sko, Veľkú Británou a v play off  
aj Th ajsko. Teraz bude favoritom 
Česko...

Tenis je nielen o víťazstvách, ale 
aj o ťažkých zápasoch. A v nich 
možno prehrať. Žiadny tenista však 
nejde - ani do ťažkého stretnutia 
- so sklonenou hlavou. Uvedomu-
jeme si, že favoritom je Česko. Ale 
aj my máme kvalitné hráčky, aj náš 
tím bude chcieť vyhrať.

 Už len niekoľko dní nás delí 
od termínu nominácie na stretnu-
tie. Oslovili ste viacero hráčok?

Všetky hráčky, ktoré zapadajú 
do mojej koncepcie. Mám svoju 
predstavu o zložení tímu. Zatiaľ mi 
len Jarmila Gajdošová, prostredníc-
tvom svojho manažéra,  tlmočila, 
že má iný program a na Fed Cup 
proti Česku nebude k dispozícii. 
Martina Suchá si zobrala čas na 
rozmyslenie a vyjadrí sa po turnaji 
v Miami. Hráčky, ktoré tvorili tím 
vlani, účasť prisľúbili. 

Sledujem aj ďalšie, avšak pre toto 
stretnutie, v ktorom sa snažím nájsť 
typy hráčok schopných zdolať vyni-
kajúce české tenistky, mi zatiaľ do 
mojich predstáv nezapadajú. Bol by 
som ale rád, keby sa pre budúcnosť 
vytvoril v tíme boj o pozície. Zdra-
vá konkurencia motivuje k lepším 
výkonom, čo pomôže každej hráčke 
v jej osobnom rozvoji.

 Dostali ste sa do zaujímavej 
situácie - od februára sa podieľate 
na príprave Magdalény Rybáriko-
vej, ktorá je vo svetovom rebríčku 
až deviatou Slovenkou. Naznačili 
ste, že s ňou rátate. Ste pripravený 
na odozvu?

Som kapitán a som pripravený 

niesť zodpovednosť za každé svoje 
rozhodnutie pred verejnosťou aj ve-
dením zväzu. Rybáriková potvrdila 
vlaňajšími výsledkami oprávnenosť 
nominácie v širšom kádri. Pod jej 
momentálne postavenie v rebríčku 
sa podpísalo dlhodobé zranenie. 
Je to jedna z našich najperspek-

tívnejších hráčok. Skutočnosť, že 
som trénerom Magdy, nebude mať 
vplyv na nomináciu na jednotlivé 
zápasy. Na tie postavím tie hráčky, 
ktoré budú v najlepšej forme a ich 
hra bude platiť na súperky. 

 Máte dobré znalosti o čes-
kých hráčkach? Akú nomináciu 
očakávate?

Vďaka tomu, že obe najlepšie 
- Vaidišová a Šafářová - patria do 
svetovej špičky, mám možnosť ich 
často vidieť v televízii. Poznám ich 
silné i slabšie stánky. Viem akou 
taktikou sa dajú zdolať. Pravda, 
je otázne, či naše hráčky budú 
schopné uplatniť a dodržať zvole-
nú taktiku. Čo sa týka nominácie 
- som presvedčený o tom, že Česko 
príde do Bratislavy v najsilnejšom 
zložení. 

 Hrať sa bude na antuke pod 
otvorenou strechou. Prečo sa roz-
hodlo o tejto alternatíve?

Lebo antukový povrch najlepšie 
zapadá do programu našej jednotky 
Hantuchovej. Netvrdím, že antuka 
je našou výhodou. Aj hráčky súpera 
vedia na tomto povrchu hrať... Na-
pokon, Vaidišová bola vlani v semi-
fi nále Roland Garros. Hantuchová 
už pred fedcupovým stretnutím 
hrá na amerických antukových 
turnajoch. Tento povrch sedí jej, ale 
aj ďalším našim hráčkam Suchej, 
Cibulkovej, Rybárikovej i Husáro-
vej, s ktorou rátam do štvorhry. Čo 

sa týka otvorenej strechy - musíme 
pripraviť dva rovnocenné dvorce. 
Ten druhý bude na Slovane. Ak 
by však pršalo, bude na dohode 
kapitánov a vrchného rozhodcu, či 
sa strecha zatiahne.

 Hantuchová má s Vaidi-
šovou nepriaznivú bilanciu 0:3. 
I v súboji jednotiek bude teda 
favoritom Česko...

Každý súboj sa začína od nuly. 
Vaidišová je jednou z najlepších 
svetových hráčok, ale to isté platí 
aj o Hantuchovej. O výsledku 
rozhodne momentálna dispozí-
cia tenistiek. Cením si zlepšenie 
Hantuchovej v hre od základnej 
čiary, väčšiu istotu úderov, lepšie 
sa pohybuje a je oveľa trpezlivejšia 
ako v minulosti, čo je iste výsledok 
práce španielskych trénerov, pod 

vedením ktorých sa pripravuje.

 Na čo sa môže tešiť slovenský 
divák?

Na skvelý tenis v podaní oboch 
tímov. Verím, že diváci prídu po-
vzbudiť naše hráčky.

 Stretnutia Slovenska s Čes-
kom bývajú pod väčším drob-
nohľadom ako mnohé iné, lebo 
v športovom súperení často ide 
aj o prestíž bývalých krajanov. 
Vnímate tento fakt?

Ja beriem toto fedcupové stret-
nutie ako súboj s ktorýmkoľvek 
iným súperom. Po rozdelení bývalej 
republiky nemám žiadne mindráky 
z rivality s Čechmi a nepovažujem, 
ako to vidíme v niektorých iných 
športoch, za najvyššiu métu zdolať 
práve Česko. Vo svetovom tenise sú 
Česi našimi najbližšími kamarátmi. 
Máme k sebe blízko vďaka spoločnej 
histórii, komunikácii i podobnému 
hernému systému. Pred nami stojí 
predovšetkým jeden z najlepších 
tímov na svete a naším cieľom 
je z tohto súboja vyjsť víťazne. 
V tomto duchu a s touto fi lozofi ou 
budem pripravovať aj naše hráčky 
na stretnutie.

 Fed Cup prešiel mnohými 
zmenami, čoraz viac kopíruje 
Davisov pohár, ale stále zostáva 
v jeho tieni. Nielen preto, že je 
podstatne mladší, ale aj preto, že 
v tímoch často chýbajú najlepšie 
hráčky. Už teraz avizujú niektoré 
absenciu. Prečo je to podľa vás 
tak?

V ženskom tenise pôsobím krát-
ko na to, aby som mohol zhodnotiť 
všetky vplyvy, ktoré sa odrážajú 
v rozdielnej hodnote týchto tí-
mových súťaží. Isté je, že záujem 
sponzorov o Fed Cup je menší aj 
pre častejšiu absenciu najlepších 
hráčok, ako sa to stáva v Davis 
Cupe. Vplyv na to majú i realizačné 
tímy hráčok, ktoré uprednostňujú 
ich osobný program pred repre-
zentačnými povinnosťami. Myslím 
si, že náš zväz urobil v tomto smere 
dobrú prácu zriadením zväzového 
centra prípravy,.. Naši najlepší a naj-
perspektívnejší mladí hráči majú 
možnosť sa takmer zadarmo pripra-
vovať v kvalitných podmienkach, za 
čo sa recipročne, na základe zmlúv, 
zaväzujú dlhodobo reprezentovať. 
Takto sa v budúcnosti nebude môcť 
stať, že hráči budú odmietať repre-
zentovať, resp. nebudú môcť pod-
mieňovať svoj štart splnením ich, 
často neoprávnených, požiadaviek. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxZuzana WISTEROVÁ

Slovenský fedcupový kapitán Mojmír Mihal vlani so svojím tímom 
naskočil na víťaznú vlnu. Zaslúžene. Nový kapitán dal dokopy 
štvoricu, v ktorej bola najlepšia Slovenka Daniela Hantuchová, 
najskúsenejšia Janette Husárová a dve ambiciózne sedemnásťročné 
hráčky z nastupujúcej generácie, Magdaléna Rybáriková a Dominika 
Cibulková.

Mojmír Mihal: Každý súboj 
sa vždy začína od nuly

Hovorí fedcupový kapitán Slovenska pred stretnutím s favorizovaným Českom
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Pred piatimi rokmi sa zrodila 
v tenisovej záhrade uprostred 
púšte senzácia. Vtedy 18-ročná 
Hantuchová vo fi nále zdolala Mar-
tinu Hingisovú  6:3, 6:4 a stala sa 
tenistkou s najnižším nasadením 
(26.), ktorá vyhrala turnaj kategó-
rie Tier I. Teraz, 23-ročná Daniela, 
turnajová štrnástka, vyhrala vo 
fi nále rovnakým výsledkom nad 
Ruskou Svetlanou Kuznecovou 
a odborníci vysoko ocenili hru 
Slovenky. Roku 2002 triumf má-
lokto čakal, teraz prišiel tiež ne-
čakane – ale bol načase! 

„Šance treba v tenise využívať,“ 
sto ráz si opakovala Hantuchová 
po prehrách, keď skvelé príleži-
tosti prepásla. Na tohtoročnom 
turnaji príležitosť neprepásla. 
Ukázala, že dozrela, a že si vie svoj 
tenis, na ktorom tvrdo pracuje,  aj 
užívať. 

„Hantuchová potvrdila, že In-
dian Wells je pre ňu výnimočným 
miestom. Pred piatimi rokmi tu 
prenikla medzi elitu a teraz si 
prinavrátila stratenú slávu,“ hod-
notili výhru Slovenky v Pacifi c Life 
Open. Na webstránke barcelonskej 
akadémie Emilie Sáncheza a Ser-
gio Casala blikala uprostred marca 
informácia, že sa vo fi nále stretli 
dve hráčky akadémie. Skvelá 
reklama pre trénerských robotní-
kov oblečených v červeno-bielej 

kombinácii akadémie. Angéla 
Giméneza, ktorý sa venuje Han-
tuchovej najviac, no nerád cestuje, 
v Kalifornii zastúpil Eduardo Ni-
colás. Najlepšia Slovenka hrala vo 
svojom šiestom singlovom fi nále 
kariéry, vyhrala druhý raz a spolu 
s turnajovými úspechmi v debli si 
pripísala jubilejný desiaty triumf. 
V tohtoročnom rebríčku zárobkov 
je tretia, za víťazstvo v Indian 
Wells zinkasovala 306 890 dolárov 
(takmer 8 miliónov korún).

„Za každých okolností chcem 
zostať na kurte pokojná,“ vravela 
Hantuchová po dramatickom 
štvrťfi nále s Peerovou . „V tenise 
je dôležité prežiť ťažké momenty 
a naučiť sa chápať, že nie vždy 
všetko môže byť perfektné. Potom 
sa vám podarí zmeniť dianie na 
dvorci vo svoj prospech.“

Po prvom rozlete sa vo februári 
2003 Hantuchová katapultovala na 
piate miesto svetového rebríčka. 
Potom zažila pád. V júni 2004 
bola 54. na svete, najnižšie od 
roku 2001. Vrátila sa však do prvej 
dvadsiatky a po lanskom rozchode 
s britským trénerom Nigelom 
Searsom, a nadviazaní spolu-
práce s barcelonskou tenisovou 
akadémiou, znovu začala zbierať 
úspechy. Už je dvanásta na svete. 
TOP 10 je opäť na dohľad!

Zuzana WISTEROVÁ 

Hantuchová si Hantuchová si 
užívala triumfužívala triumf
Vďak a návratu Daniely Hantuchovej  na trón 

v kalifornskom Indian Wells – presne po piatich rokoch 

a jednom dni – opäť zapĺňali informácie o slovenskej 

tenistke médiá. Fotografie vyžarujúce radosť z tváre 

atraktívnej hráčky sa rozleteli do sveta. 

1. KOLO: voľný žreb
2. KOLO: Kaia Kanepiová (Est.) 6:2, 2:6, 6:1
3. KOLO: Francesca Schiavoneová (18-Tal.) 6:2, 7:6(3)
Po získaní prvého setu sa zo stavu 0:2 v druhom rýchlo dostala. Za 
stavu 5:4 pri Schiavoneovej podaní bola len dve loptičky od postu-
pu, o ktorom však napokon rozhodoval tajbrejk. V ňom sa prvý 
minibrejk podaril Slovenka a od 4:2 už povolila súperke iba bod.
OSEMFINÁLE: Martina Hingisová (3-Švajč.) 6:4, 6:3 
Druhé víťazstvo nad Švajčiarkou v tomto roku sa zrodilo po vynikajúcom 
výkone. Kým v Dohe prehrávala Hantuchová 1:6, 1:4 a postarala sa o zvrat, 
teraz mala nad vývojom kontrolu a vo vzájomnej bilancii už vedie nad 
Hingisovou 3:2. „Vrátili sa mi spomienky na víťazstvo nad Martinou spred 
piatich rokov. Aj teraz som sa na kurte cítila veľmi dobre. Snažila som sa užiť 
si tento zápas, ako sa len dalo.“
ŠTVRŤFINÁLE: Šahar Peerová (11-Izr.) 6:2, 5:7, 7:6 (5)
Súperky bojovali takmer tri hodiny. V tajbrejku rozhodujúceho setu pre-
hrávala Hantuchová 3:5, potom už do konca nestratila ani bod. „Čím viac 

času strávim na dvorci, tým je to pre mňa lepšie. Možno mám fyzicky navrch 
v porovnaní s ostatnými hráčkami. To mi dodáva sebavedomie.“ 
SEMIFINÁLE: Na Li (12-Čína) 7:5, 4:6, 6:1
Odpor húževnatej Číňanky zlomila Daniela v 38-stupňovej horúčave až 
v treťom sete. Na Li urobila 53 nevynútených chýb (Hantuchová 31), kazila 
aj ľahké lopty a zápas ukončila pri svojom podaní dvoma dvojchybami. 
Hantuchová: „Vedela som, že treba zachytiť úvod tretieho setu. Sústrediť sa 
na každú loptičku a neplytvať energiou. Fyzicky som bola na tom lepšie ako 
súperka. Je to špeciálny pocit, vrátiť sa sem a postúpiť do fi nále.“ 
FINÁLE: Svetlana Kuznecovová (2-Rus.) 6:3, 6:4
V prvom sete získala Slovenka rozhodujúci náskok na 4:1 a po 38 minútach 
sa tešila z víťazstva. Ani v druhom sete Hantuchová veľa nekazila. Za stavu 
2:2 po tretí raz prerazila podanie súperky, čistou hrou sa ujala vedenia 4:2 
a s nadhľadom išla za víťazstvom. „Dlho som počúvala, že nevyhrávam 
turnaje. Teraz som dala odpoveď: mám na to! Človek si na najkrajšie veci 
musí počkať najdlhšie. Nemenila by som dva triumfy v Indian Wells za viac 
víťazstiev na menších turnajoch.“

A KO  S A  V YH R ÁVA  V  P Ú Š T I

N a j l e p š i e  z a rá b a j ú ce  t e n i s t k y  2 0 0 7
1. Serena Williamsová (USA) 1 284 715
2. Maria Šarapovová (Rus.) 710 890
3. Daniela Hantuchová (SR) 542 823
4. Martina Hingisová (Švajč.) 492 463
5. Justine Heninová (Belg.) 478 320
6. Svetlana Kuznecovová (Rus.) 471 605
7. Kim Clijstersová (Belg.) 455 640
8. Nicole Vaidišová (ČR) 396 523
9. Jelena Jankovičová (Srb.) 341 827

10. Amélie Mauresmová (Fr.) 340 373
Rebríček v USD je k 19. marcu 
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Od svetovej skupiny najvýznam-
nejšej tímovej tenisovej súťaže delia 
Slovákov dve víťazné stretnutia. 
Toto konštatovanie je na papieri 
jednoduché, v praxi však môže byť 
zložité. Pravda, do Skopje ideme 
vyhrať! Súper má v rebríčku ATP 
iba troch hráčov v tomto poradí: 
512. Lazar Magdincev, 554. Predrag 
Rusevski, 1528. Shendrit Deari. Prví 
dvaja odtiahli vlani všetky stretnutia  
Macedónska v Davisovom pohári. 
Vyhrali nad Gréckom 4:1, Nór-

skom 3:2, Fínskom 3:2 a postúpili 
z II. skupiny euro-africkej zóny do 
prvej, v ktorej ich čaká historická 
premiéra. 

Slovensko predvlani hralo fi nále 
DC, ale vlani sa dvomi prehrami 
- v Čile 1:4 a doma s Belgickom 2:3 
- pripravilo o príslušnosť v elitnej 
šestnástke. Hráči, s ktorými kapitán 
Miloš Mečíř ráta v Skopje, mali vo 
svetovom rebríčku koncom februára 
takéto poradie: 23. Dominik Hrbatý, 
164. Michal Mertiňák, 189. Lukáš 

Lacko, 281. Pavol Červenák. Podľa 
počítača by s Macedóncami nemali 
mať naši reprezentanti problémy, ale 
súpera nesmú podceniť. Lebo v Da-
visovom pohári už odohrali Mace-
dónci veľa zápasov, aj päťsetových. 
Napokon o výhre nad Fínskom 
rozhodol záverečný Rusevskeho 
víťazný maratón s Timom Niemi-
nenom.  Rusevski (23 r.) nastúpil v 
30 (!) daviscupových stretnutiach, 
najskúsenejší Slovák Hrbatý ich 
má na konte 21. Dominik by mal 
v Skopje  odštartovať druhú päťde-
siatku zápasov za Slovensko.

V zápasoch svetovej skupiny sa 
cez veľkonočný víkend bude rozho-
dovať o semifi nalistoch. Najväčšie 
hľadisko pripravujú Američania, 
ktorí hostia Španielov. Najmenšie 
bude v 8 stretnutiach v areáli T. C. 
Jug v Skopje - len pre 750 divákov. 

Všade sa hrá v halách, iba v Izraeli 
a Macedónsku vonku.

V Skopje chceme vyhrať !V Skopje chceme vyhrať !
Slovensko sa chce v Davisovom pohári opäť dostať 

medzi elitu. Mečířov tím potrebuje najprv vyhrať 6. - 8. 

apríla v 2. kole I. skupiny euro-africkej zóny v Skopje 

nad Macedónskom. A potom aj v septembrovej baráži 

nad súperom, ktorého určí londýnsky žreb 11. apríla.

6. - 8. apríla 2007

Svetová skupina
- štvrťfinále

Rusko - Francúzsko

Moskva, hala Lužniky -  antuka

Belgicko - Nemecko

Ostende, Sleuyter Arena - antuka

USA - Španielsko

Winston-Salem, Memorial Coliseum - tvrdý

Švédsko - Argentína 

Göteborg, Svenska Massan - tarafl ex

I. skupina euro-africkej
zóny, 2. kolo

Macedónsko - Slovensko

Skopje, T. C. Jug, vonku - antuka

Izrael - Taliansko

Ramat Hašharon, Canada Stadium, vonku 

- tvrdý

Srbsko - Gruzínsko 

Belegrad, SC Kovilovo, hala - antuka

V. Británia - Holandsko

Birmingham, NEC, hala - tvrdý

MACEDÓNSKO
Predrag Rusevski 34 - 19 17 - 12 17 - 7 30 2000

Lazar Magdincev 27 - 15 12 - 9 15 - 6 24 1996

Tomislav Jotovski má 16 rokov, ešte nehral

Ilija Martinoski       má 17 rokov, ešte nehral

SLOVENSKO
Dominik Hrbatý 28 - 22 24 - 11 4 - 11 21 1996

Michal Mertiňák 8 - 8 4 - 5 4 - 3 9 2003

Lukáš Lacko 2 - 1 2 - 0 0 - 1 2 2006

Pavol Červenák ešte nehral

V prvom stĺpci je celkový počet DC zápasov, nasledujú výhry - prehry vo dvojhre, potom vo štvorhre, počet stretnutí, v ktorých hráč nastúpil a rok prvého 

štartu v DC.

P R E D P O K L A DA N É 
ZO S TAV Y 
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„Poradil mi kondičný tréner Rudo 
Pátek. Existuje liečebná metóda, 
ktorou sa riešia podobné problémy 
aké prenasledovali mňa. Zákrok 
s razovými vlnami som podstúpil 
začiatkom marca. Celá procedúra 
trvala dvanásť minút, lekár mi od-
poručil 10-dňovú hernú pauzu, po 
ktorej, verím, pominú moje problé-
my,“ hovorí Mertiňák.

Razové vlny sú zvukové vlny vyso-
kej energie, ktoré sú vytvárané špeci-

álnym zariadením. Vlny sú zacielené 
do postihnutej oblasti, ošetrenie sa 
vykonáva ambulantne. Medzi indi-
káciami na liečbu razovými vlnami 
sú i úponové bolesti šliach, napríklad 
tenisový alebo golfový lakeť, alebo 
výrastky na pätovej kosti, či zápaly 
achilovej šľachy.

„Ak by som potreboval ešte jednu 
procedúru, možno ju zopakovať 
o štyri mesiace,“ poznamenáva Mi-
chal. Aktuálne druhý hráč Slovenska 

bol prihlásený na dva challengerové 
turnaje do Maroka, odhlásil sa však, 
aby si dal dokopy koleno a bol zdra-
vý na Davisov pohár. „Do termínu 
stretnutia budem pripravený, už som 
si nenaplánoval žiadny štart, aby 
som mohol doma pokojne trénovať. 
V tomto roku som kvôli dvojhre viac 
hral na challengerových turnajoch. 
Aj preto som trochu padol v rebríčku 
štvorhry. Stále sa ešte chcem usilovať 
o zlepšenie vo dvojhre,“ dodáva 
tenista, ktorý vlani príjemne pre-
kvapil víťazstvom na bratislavskom 
challengeri Tatra banka Open. V lete 
2006 bol v deblovom rankingu 35., 
teraz je šesťdesiaty, ale stále si drží 

pozíciu najlepšieho Slováka pred 
Hrbatým. Vo dvojhre sa mu zo 
štyroch chellengerov najviac darilo 
v juhoafrickom Durbane, kde uhral 
semifi nále. Vo štvorhre s Čechom Vi-
kom vyhral challenger v Cherbourgu 
a so Švajčiarom Scherrerom bol vo 
fi nále vo Wroclavi.

K daviscupovému stretnutiu 
v Skopje Mertiňák poznamenáva: 
„Macedónčania sú pre mňa veľkou 
neznámou. Na turnajoch, na kto-
rých hrávam, som žiadneho z nich 
nestretol. V rebríčku sú nízko, ale 
doma budú nepríjemní. Mne antuka 
vyhovuje, najmä po liečbe ľavého 
kolena to bude prijateľný povrch.“

Kapitán s úsmevom popisoval ko-
munikáciu so slovenskou jednotkou 
a poznamenal: „Hráči sa tešia na 
daviscupové zápasy. Keď hrá Hrbatý, 
vždy potiahne tím, v Davisovom 
pohári stále patrí medzi najlepších 
hráčov na svete. Ak bude fi t, sme 
favoritmi.“ 

Nehrajúci kapitán našich si 
v Skopje odkrúti, v 33. daviscupo-
vom stretnutí Slovenska, v poradí 
už 32. vo funkcii. Pre bolesti chrbta 
chýbal iba raz - vlani v Čile, kde 
ho zastúpil Hrbatého tréner Tibor 
Tóth. Svetobežník Mečíř, ale aj hráči, 
zavítajú do Macedónska prvý raz. 
„Najbližšie sme boli v Budve. Pred 
11 rokmi sme hrali s Juhosláviou,“ 
spomína Miloš. Keď sa zamýšľa 
nad rolou favorita, iba utrúsi: „Da-
visov pohár je čosi iné ako zápasy 
na turnajoch. Favorizovanie je iba 
pomôcka pre tipérov a dobrá téma 
pre novinárov.“

Ani Mečíř, podobne ako ostatní 
v tíme, hráčov súpera nepozná. 
Vychádza však z dlhoročnej praxe. 
„Macedónski hráči nemajú veľa me-
dzinárodných skúseností, ale  tenis 
hrať vedia. Iste sú - podobne ako 
Chorváti a Srbi - technicky zdatní 

a dokážu bojovať za svoju vlasť.“
Mečíř oznamoval nomináciu 

27. marca (po našej uzávierke). 
Podľa aktuálneho svetového rebríč-
ka bolo v čase nominácie poradie 
slovenských hráčov nasledovné: 

24. Dominik Hrbatý, 174. Mi-
chal Mertiňák, 181. Lukáš Lacko, 
277. Ivo Klec, 278. Pavol Červenák. 
Až na Kleca, Slováka žijúceho v Ne-
mecku, všetci už okúsili daviscupovú 
atmosféru. Červenák sedel na lavičke 
prvý raz vlani proti Belgicku.

Kapitán vítal prvoaprílový odlet 
do dejiska stretnutia. Hráči tak zís-
kajú viac dní na prípravu. Zídu sa 
aj Hrbatému, ktorý v marci hral na 
amerických betónoch, kým ostatní 
už absolvovali antukové turnaje.

„Hoci som v Skopje nikdy nebol, 
verím, že nás nič neprekvapí. Rátam, 
že budú mäkšie kurty, lopty sú však 
schválené medzinárodnou federá-
ciou a vypletača Antona Gudiaka 

berieme so sebou. Ideme do krajiny 
bývalej Juhoslávie, predsa len je to 
iná kultúra ako Egypt...“ vylovil Me-
číř spomienku na nešťastný káhirský 
súboj Slovenska roku 1995 v II. 
skupine euro-africkej zóny. Ten sme 
prehrali s outsiderom v krutých ho-
rúčavách 2:3, keď Kučera a Krošlák, 
aj pre zdravotné problémy, nestačili 
na rankingovo slabších súperov. 

Hoci debata o nominácii na jed-
notlivé zápasy v areáli T. C. Jug 
v Skopje je predčasná, kapitán sa 
zamýšľa aj na alternatívou, že po 
liečbe kolena bude Mertiňáka šetriť 
na štvorhru a v pozícii dvojky dosta-
ne šancu Lacko. „Lukášovi navyše 
antuka sedí,“ dodáva Mečíř.
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Kapitán Miloslav Mečíř: 
Hráči sa tešia na Davis Cup
Kapitán slovenskej daviscupovej reprezentácie 

Miloslav Mečíř oznamoval Dominikovi Hrbatému 

nomináciu na stretnutie s Macedónskom do 

Ameriky, kde v minulých týždňoch náš najlepší 

tenista hral. Esemeskou dostal Mečíř odpoveď: 

Ďakujem za dôveru. 

Mertiňák odmietol skalpel
 Viete čo sú to razové vlny? Donedávna to nevedel ani Michal 

Mertiňák, ktorého trápili chronické bolesti v kolene. „Raz to bolo lepšie, 
raz horšie, ale pod skalpel som ísť nechcel,“ hovorí 27-ročný daviscupový 
reprezentant Slovenska.

Michal MERTIŇÁK s kapitánom Miloslavom MEČÍŘOM
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 V prvej päťstovke svetového 
rebríčka nie je ani jeden hráč 
Macedónska. Neobávate sa, že 
Slovensko súpera podcení?

Nebude problém motivovať na-
šich hráčov. Macedónsko zdolalo 
Fínsko s Jarkkom Nieminenom, čo 
je dostatočný signál na to, aby sme 
súpera na jeho pôde 
nepodcenili. Domi-
nik Hrbatý je taký 
profesionál, ktorý 
vie, že s každým 
treba hrať naplno. 
A s takým súperom, 
ktorý je v rebríčku 
na štyristom alebo šesťstom mieste... 
My sme favoritmi stretnutia a to 
musíme potvrdiť na dvorci.

 Poznáte hráčov súpera, prí-
padne prostredie, v ktorom sa 
bude hrať?

S Macedóncami sa stretávame 
málo. Keď som trénoval v Slovin-
sku, hrali sa tam dva challengerové 
turnaje, jeden z nich v Skopje. Bude 
sa hrať na antuke, tomu sme v NTC 
prispôsobili program hráčov. Vybra-
li sme štarty na štyroch turnajoch 
v Maroku - dva sú kategórie futures, 

ďalšie dva sú challengery. Tri 
týždne pred daviscupovým stret-
nutím Lacko, Červenák aj Kližan 

hrajú na antuke. 
Vrátia sa z tur-
najov a tím odletí 
do Macedónska. 
Pôvodne mal na 

týchto turnajoch hrať aj Mertiňák, 
ale uprednostnil liečbu kolena.

 Nominácia by mala byť jas-
ná - v Skopje budú Slovensko 
reprezentovať Hrbatý, Mertiňák, 
Lacko a Červenák. Mohol by byť 
v družstve aj Kližan?

Bude pripravený pre prípad, že by 
sa niekto zranil.

 Zdravotné problémy mal 
v poslednom čase Lukáš Lacko. Je 
už v poriadku?

Pobolieval ho členok, vlani s ním 
laboroval dva mesiace. Ale teraz je to 
iné, myslím si, že na antuke to bude 
v poriadku, citlivejšie reagoval na 
tvrdom povrchu.

 So slovenským daviscupovým 
tímom ste zviazaný už päť rokov. 
Aké je to byť v ňom trénerom?

V prvom rade je to česť, veď ide o 
reprezentáciu. A potom aj spestre-
nie. Bežne cestujem s hráčmi po tur-
najoch. Keď hráme Davisov pohár 
som veľmi rád v kolektíve, s ktorým 
som zažil fantastické zápasy. Rok 
2005 bol úžasný,  na fi nále budem 
spomínať do konca života. V prvých 
rokoch som chodil na stretnutia 
ako tréner Karola Becka, ofi ciálne 
som sa tímovým trénerom stal pred 
tromi rokmi, keď sme hrali v Johan-
nesburgu. Teraz nás čaká podobné 
stretnutie v Skopje, ale Juhoafrická 
republika s Ferreirom a Moodiem 
bola podstatne silnejšia.

 Družstvo sa postupne mení. 
Ako vidíte jeho perspektívu?

Rátam to na štvorročný cyklus. 

V takomto intervale vždy doň 
niekto dorastie. Keď to zoberiem od 
Kučeru, ten sa narodil roku 1974. 
Nasledoval Hrbatý, ročník narode-
nia 1978. Beck je osemdesiatdvoj-
ka. Lacko sa narodil roku 1987... 
Približne každé štyri roky sa vždy 
niekto presadí. Kližan je od Lacka 
len o dva roky mladší. Rast hráčov 
v NTC sledujem kontinuálne a mám 
dobrý pocit, keď sa do daviscupové-
ho družstva prepracujú.

(zw)

Na finále bude spomínať 
do konca svojho života

Tréner daviscupového tímu Slovenska Milan MARTINEC 

hovorí, že povinnosťou Slovenska v Skopje, dejisku 

stretnutia 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny, bude 

vyhrať nad Macedónskom. Ako šéftrénera hráčov 

Národného tenisového centra ho teší, že v tíme budú 

aj jeho zverenci.

Zostava Slovenska proti Macedónsku 
by mala mať totožné zloženie ako proti Belgicku - zľava: 

kapitán Miloš MEČÍŘ, Dominik HRBATÝ, Lukáš LACKO, Pavol ČERVENÁK, Michal MERTIŇÁK
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 Zaujímalo by ma, ako sa 
žrebujú turnaje mládeže organi-
zované STZ. Je toto žrebovanie 
objektívne?

Petra MATEJKOVÁ, Kráľová pri Senci

Všetky turnaje sa žrebujú v mies-
te a termíne uvedenom v Termí-
novej listine na príslušný rok. Pri 
turnajoch na otvorených dvorcoch 
a niektorých podujatiach halovej se-
zóny sa žrebovanie uskutočňuje po 
skončení prezentácie účastníkov v 
mieste konania turnaja. Žrebovanie 
je verejné a za jeho priebeh zod-
povedá vrchný rozhodca. Postup 
pri žrebovaní upravujú články 60 
– 65 Súťažného poriadku a Príloha 
č. 5: Záväzný spôsob žrebovania 
súťaže jednotlivcov. Účastníci žre-
bovania môžu sledovať postup a 
dodržiavania príslušných noriem, 
čo by malo byť zárukou objektivity 
žrebovania. 

Väčšina turnajov počas halovej 
sezóny sa žrebuje vopred (termín a 
miesto sú zverejnené v Termínovej 
listine). Hlavným dôvodom také-
hoto postupu je skrátiť čas čakania 
hráčov na ich stretnutie, a tým 
aj znížiť náklady účastníkov. Pri 
takomto žrebovaní môžu účastníci 
prísť na turnaj až na konkrétnu 
hodinu, stanovenú po vyžrebovaní. 
Žrebovanie je aj v týchto prípadoch 
verejné a za jeho objektivitu zodpo-
vedá konkrétna osoba. 

Halové turnaje triedy B sa žrebujú 
na STZ a za ich priebeh zodpovedá 
poverený pracovník sekretariátu 
STZ. V prebiehajúcej halovej sezóne 
sa všetky uskutočňovali elektronic-
kou formou. Počítačový program na 
žrebovanie súťaží jednotlivcov mi-
nimalizuje možnosť omylov (napr. 
nesprávny výber hracieho plánu, 
nesprávne nasadenie, ...) a vylu-
čuje subjektívne zásahy. Program 
je v súčasnosti k dispozícii aj na 
regionálnych tenisových zväzoch
(žrebovali sa ním aj mnohé halové 
turnaje triedy C) a od letnej sezóny 
je k dispozícii aj pre tenisové kluby. 
Program značne uľahčí i skráti 
žrebovanie, ale predovšetkým je 
zárukou objektivity.

Som presvedčený, že drvivá väč-
šina turnajov bola žrebovaná objek-
tívne. Účastníci, ktorí majú pochyb-
nosti o správnosti a objektívnosti 
žrebovania, môžu postupovať podľa 

Súťažného poriadku priamo na tur-
naji, napríklad podaním protestu 
na riaditeľstvo turnaja s uvedením 
konkrétnych výhrad. Ak i potom 
majú pochybnosti o objektívnosti 
žrebovania, môžu sa obrátiť na STZ 
so žiadosťou o prešetrenie. STZ má 
záujem, aby sa všetky súťaže usku-
točňovali v súlade s predpismi a v 
duchu fair play. 

 Chcela by som sa opýtať, či 
neplánujete do NTC prijať nové 
tváre, konkrétne 91. ročník. Za-
slúžili by si dostať šancu. 

Alexandra GRÁCOVÁ, Piešťany

Počet členov NTC je limitovaný 
najmä ekonomickými a priesto-
rovými možnosťami. 
Tomu zodpovedajú 
kritériá na zara-
denie do NTC. 
C i e ľ o m 
športovej 
prípravy 
v NTC je 
u ľahč iť 
prechod 
z juni-
orského 
t e n i s u 
do tenisu 
profesi-
onálneho. 
Preto člen-
mi NTC sa 
stávajú najmä 
špičkoví juniorskí 
reprezentanti, ktorí sa 
dokázali presadiť vo svetovej, či eu-
rópskej konkurencii. STZ stanovuje 
orientačné kritériá na zaradenie do 
NTC (zverejňuje ich na internetovej 
stránke STZ) v príslušnom roku. 
Zaradenie sa väčšinou uskutočňu-
je po skončení súťažného roka, v 
októbri. Členov NTC musí schváliť 
Výkonný výbor STZ. 

Každoročne sa uvažuje o za-
radení nových členov, ale nie je 
to možné uskutočňovať podľa 
ročníkov. Adepti musia preukázať 
výkonnosť v tvrdej medzinárodnej 
konkurencii. Výsledky juniorov a 
junioriek ročníka 91 zatiaľ nespĺňa-
jú požadované kritériá, i keď si mys-
lím, že sa medzi nimi nachádzajú 
talentovaní hráči a hráčky. Je iba na 
nich, aby pracovali na zvýšení svojej 
výkonnosti, aby dosiahli primerané 

výsledky a dvere do NTC budú mať 
otvorené. 

 Dobrý deň pán Macko, chcel 
by som sa spýtať, kde zoženiem 
nejakú tenisovú literatúru?

Roman, Banská Bystrica

STZ na svojej internetovej strán-
ke uvádza zoznam publikácií, ktoré 
možno zakúpiť alebo zapožičať od 
STZ (oblasť metodika). V súčasnosti 
je internet médiom, ktoré poskytuje 
najviac a najaktuálnejších infor-
mácií zo všetkých oblastí tenisu. 
Veľmi kvalitné metodické materiály 
sú na stránke www.itft ennis.com, 
prípadne na stránkach národných 
federácií alebo špecializovaných in-

štitúcií. Knižné publiká-
cie možno zakúpiť v 

niektorých kníh-
kupectvách, i 

keď v slo-
v e n s k o m 
alebo čes-
kom jazy-
ku ich je 
pomerne 
málo.  V 
p r í p a d e 
záujmu o 
konkrét-
nu oblasť 
m ô ž e m e 

poradiť, čo 
v posledných 

rokoch vyšlo 
alebo kde je mož-

né príslušné informácie 
získať.

 Je udeľovanie voľných kariet 
na turnaje na Slovensku objektív-
ne? Aké pravidlá sa uplatňujú? 
Môže voľnú kartu organizátor 
turnaja predať?

Ján KOVAČOVSKÝ, Bratislava

Na všetkých turnajoch v SR 
môže štartovať 25 % držiteľov voľ-
ných kariet (viď čl. 51 Súťažného 
poriadku). Na turnajoch tried C a 
D všetkými voľnými kartami dis-
ponuje usporiadateľ, na turnajoch 
tried A a B polovicou voľných kariet 
disponuje STZ a polovicou usporia-
dateľ. Na majstrovstvách je počet 
voľných kariet určený príslušným 
rozpisom súťaže. Predpisy neurčujú 
usporiadateľom žiadne podmienky 
na prideľovanie voľných kariet. 

Najčastejšie dostávajú voľné karty 
domáci hráči a je to určitá mož-
nosť zúčastniť sa na turnaji, často i 
odmena za pomoc (najmä rodičov) 
pri organizačnom zabezpečení 
turnaja. Niekedy usporiadatelia 
prideľujú voľné karty hráčom iných 
klubov na princípe reciprocity, keď 
protihodnotou pridelenia karty je 
udelenie karty ich hráčom na iných 
turnajoch. Protihodnota môže byť 
i fi nančná, čo „vylepší“ ekonomiku 
turnaja. Táto možnosť nie je na 
medzinárodných turnajoch, kde je 
predávanie voľných kariet zakázané, 
čo sa však veľmi ťažko kontroluje. 

STZ prideľuje časť voľných kariet 
na turnaje tried A a B a na majstrov-
stvá. Kritériá na prideľovanie sú 
stanovené vopred a hlavným princí-
pom je umožniť hráčom, ktorí prešli 
do vyššej vekovej kategórie, zúčast-
niť sa na turnaji na základe rebríčka 
ich predchádzajúcej kategórie.

 Zdá sa vám správne, ak môže 
bez problémov získať trénerskú 
licenciu aj človek, ktorý v živote 
nehral tenis? Predsa, tenis je dosť 
špecifi cký šport a už teraz jeho 
úroveň na Slovensku rapídne 
upadá. Často vidím trénerov, ktorí 
majú chabé základy tenisu. 

Maroš STANO, Košice

Licenciu trénera tenisu môže zís-
kať absolvent niektorého typu ško-
lenia (I., II., III. triedy), prípadne 
absolvent vysokej školy so špecia-
lizáciou tenis. Jednou z podmienok 
absolvovania je praktické ovládanie 
základných úderov. Preto by licen-
ciu trénera nemal mať človek, ktorý 
v živote „nehral„ tenis. 

Ak sa pod „hraním“ myslí súťaž-
ne, tak je to už zložitejšie. Je určite 
veľkou výhodou, ak má tréner za 
sebou kvalitnú súťažnú prax, naj-
mä pokiaľ trénuje hráčov s vyššou 
výkonnosťou. Ale hráčska prax nie 
je sama osebe zárukou kvalitnej tré-
nerskej práce. Pre úspech musí mať 
tréner aj ďalšie vlastnosti a vedo-
mosti, predovšetkým musí mať rád 
svoju prácu a byť dostatočne „za-
pálený“. Tenis, rovnako ako mnohé 
iné oblasti, sa mimoriadne rýchlo 
vyvíja. Veľa robí revolúcia vo vývoji 
materiálov (rakiet, výpletov atď.),
 ešte viac množstvo nových po-
znatkov o športovej príprave, o jej 
jednotlivých zložkách. Množstvo 
noviniek je v technike niektorých 
úderov, stále sa zdokonaľujú me-
tódy kondičnej prípravy, význam 
i náročnosť psychickej prípravy 
je všeobecne známa. V trénerskej 
profesii tiež platí, že človek sa učí 
celý život. Úspešný tréner nie je iba 
„nahrávačom“. 

Navyše si musíme uvedomiť, že 
cieľom učenia sa tenisu alebo tré-
novania tenisu nemusí byť súťažný 
šport. Množstvo záujemcov o tenis 

 V marcovom čísle nášho mesačníka sme našim čitateľom oznámili, 

že otvárame novú rubriku – TENISOVÉ FÓRUM, v ktorej odpovieme 

– prostredníctvom zainteresovaných funkcionárov, trénerov, hráčov, 

rodičov - na rozmanité otázky týkajúce sa tenisového hnutia. Ako prvý sa 

pod paľbu dostal celkom zákonite prezident STZ, Tibor MACKO. V našom 

mesačníku teraz prinášame časť otázok a prezidentove odpovede na ne:
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sa mu chce venovať rekreačne, pre 
svoje potešenie. Úloha trénera v 
prípade takýchto záujemcov je iná, 
ako sústavné zvyšovanie výkonnosti 
a súťažný šport. 

Tvrdenie, že úroveň tenisu na 
Slovensku rapídne upadá je pri-
najmenšom veľmi diskutabilné, ja 
takýto názor nezdieľam. Uvediem 
iba jednu skutočnosť. Dlhé roky 
sledujem vrcholné domáce poduja-
tia žiakov i dorastencov. Myslím si, 
že rovnako, ako sa zvyšuje úroveň 
tenisu vo svete, tak aj u nás platí, že 
technická i herná úroveň súčasných 
žiakov a dorastencov je vyššia, ako 
to bolo v minulosti.

 Keby sa chcel niekto chcel 
stať trénerom, musí vyštudovať 
FTVŠ alebo existuje aj nejaký 
kurz? Alebo čo by som musela 
spraviť a vedieť, keby som sa chce-
la stať rozhodcom, či sa dá niekde 
prihlásiť na nejaký kurz... 

Jana HORVÁTHOVÁ, Bratislava

Kvalifi káciu trénera možno získať 
nielen štúdiom na vysokej škole 
(napr. FTVŠ), ale i úspešným ab-
solvovaním školení (kurzov), ktoré 
organizuje STZ. V súčasnosti je 
najnižším stupňom kvalifikácia 
trénera III. triedy. Školenia trénerov 
III. triedy organizujú regionálne 
tenisové zväzy a každoročne sa 
uskutočňujú aspoň vo dvoch re-
giónoch. Termíny, podmienky na 
prijatie, dĺžka trvania i obsahová 
náplň jednotlivých typov školení, 
sú zverejňované na internetovej 
stránke STZ. Oprávnením na výkon 
funkcie trénera v zložkách STZ je 
udelenie licencie. Jednou z podmie-
nok na jej udelenie je, že uchádzač 
musí mať získanú kvalifi káciu tré-

nera a pri jej obnovovaní absolvovať 
doškoľovacie semináre. Podmienky 
na udeľovanie licencií sú tiež zverej-
nené na stránke www.stz.sk. 

Kvalifikáciu rozhodcu možno 
získať analogickým spôsobom, teda 
absolvovaním príslušného škole-
nia. Školenia rozhodcov IV. triedy 
(oprávňuje na výkon kapitána 
družstva) a III. triedy (oprávňuje na 
výkon funkcie rozhodcu v nižších 
súťažiach) organizujú regionálne 
tenisové zväzy. Školenia rozhod-
cov II. a I. triedy (oprávňujú na 
výkon funkcie rozhodcu vo vyšších 
súťažiach) organizuje STZ. Rozho-
dovanie medzinárodných súťaží je 
podmienené ziskom oprávnenia, 
ktoré možno získať absolvovaním 
školenia organizovaného ITF. Vy-
konávanie funkcie rozhodcu v 
súťažiach STZ je tiež podmienené 
udelením licencie rozhodcu, kde 
jednou z podmienok je získanie 
príslušnej kvalifi kácie. Podrobnej-
šie informácie a termíny školení 
sú zverejňované na internetovej 
stránke STZ. 

Pokiaľ máte záujem o prácu tré-
nera, prípadne rozhodcu a nemáte 
zatiaľ získanú žiadnu kvalifi káciu, 
informujte sa na regionálnom 
tenisovom zväze o najbližších ter-
mínoch a podmienkach účasti na 
školení. Konkrétne informácie vám 
podáme aj na STZ. 

Upozorňujem, že v súčasnosti sa 
pripravuje inovácia systému vzde-
lávania v športe, ktorej cieľom je 
vytvoriť podmienky na akceptáciu 
jednotlivých stupňov vzdelávania 
vo všetkých krajinách EÚ. Je preto 
možné, že v priebehu roka sa súčas-
ný systém upraví. 

 Pán prezident, aký je mo-

mentálne vzťah vášho zväzu ku 
Karolovi Beckovi? Platí vyjadre-
nie Miloša Mečířa, že Karol má 
dvere do DC tímu otvorené, ale 
bez otca?

Dušan KRIVOŠ, Bratislava

Karola Becka považujeme za 
výborného hráča, ktorý má značný 
podiel na úspechoch slovenského 
tenisu v predchádzajúcom období. 
Rešpektovali sme výsledok dopin-
govej kontroly a udelenie trestu. 
Vyjadrili sme presvedčenie, že 
nedovolenú látku Karol Beck neužil 
vedome a celý prípad považujeme za 
nešťastný. Všetci prajeme Karolovi, 
aby sa úspešne vrátil do profesionál-
neho tenisu. Pre prípadný návrat 
Karola do DC tímu nestanovil STZ 
žiadne podmienky. 

 Moja otázka sa týka senior-
ského turnaja. STZ usporiada 2 
razy ročne majstrovstvá SR senio-
rov, čo je istotne chvályhodný čin. 
Horšie je to však s účasťou najmä 
dôchodcov (t.j. v kategóriách nad 
60+), ktorí prevažne z fi nančných 
dôvodov na tieto súťaže neprídu. 
Nešlo by preplatiť cestovné hrá-
čom v týchto kategóriách? Sú to 
väčšinou starší bývalí tenisti, ktorí 
pre rozvoj tenisu na Slovensku 
čosi spravili a tie náklady by iste 
nepresiahli pár tisíc korún. Istotne 
by si takúto pozornosť zo strany 
STZ zaslúžili.

Ing. Martin FILLO, Bratislava 

STZ podporuje usporiadanie 
majstrovstiev Slovenska vo všetkých 
vekových kategóriách fi nančným 
príspevkom, loptami a medailami 
pre najlepších. Finančná dotácia 
je v jednotlivých prípadoch špe-
cifi kovaná a má zabezpečiť najmä 

kvalitné usporiadanie. Na eko-
nomike majstrovstiev participuje 
aj usporiadateľ. Na základe toho 
účastníci neplatia vklady. Cestovné 
účastníkom sa neprepláca v žiadnej 
vekovej kategórii.

Situácia v tenise seniorov je 
zložitejšia a STZ vníma pokles 
záujmu o súťaže. Rovnako súhla-
sím, že väčšina účastníkov, najmä 
v starších vekových kategóriách, 
má podiel na súčasnom postavení 
slovenského tenisu. Snažíme sa im 
uľahčiť športovanie, aj preto sme 
napríklad podstatne znížili regis-
tračné poplatky pre hráčov nad 60 
rokov. Zrejme bude treba prijať aj 
ďalšie opatrenia na rozvoj tenisu se-
niorov. STZ sa zaoberá vzniknutou 
situáciou a o prijatých opatreniach 
budeme včas informovať. 

 Zúčastnil som sa na halových 
majstrovstách seniorov v Levi-
ciach. Nemilo ma prekvapila veľmi 
slabá spoločenská úroveň. Účast-
níkov nikto, či už zo STZ alebo z 
levického klubu, neprivítal, nebo-
lo slávnostné vyhlásenie víťazov, 
chýbali akékoľvek spoločenské 
udalosti. Podotýkam, že organizá-
ciu turnaja usporiadatelia zvládli 
k spokojnosti účastníkov. Myslím 
si však, že majstrovstvá Slovenska 
by mali mať aj náležitú spoločen-
skú úroveň, čím by sa zvýraznil 
ich význam. 

František ŠTULRAJTER, Bratislava 

Vážený pán Štulrajter, plne s vami 
súhlasím, že majstrovstvá Slovenska 
by mali mať aj primeranú spolo-
čenskú úroveň, osobitne v starších 
vekových kategóriách. Ospravedl-
ňujem sa za uvedenú situáciu a STZ 
vyvinie úsilie, aby už na najbližších 
majstrovstvách bola aj táto stránka 
súťaží k spokojnosti účastníkov. 

 Chcel by som sa opýtať, či 
sa do budúcnosti neuvažuje, pod 
záštitou STZ, zorganizovať zájazd 
pre priaznivcov tenisu na niektoré 
z podujatí, ako Wimbledon alebo 
French open? 

Marián PRAVDA, Partizánske

V najbližšom období STZ neplá-
nuje organizovať výjazdy na takéto 
podujatia. Možnosti zväzu získať 
vstupenky na ne sú obmedzené a 
ani kapacitne na to nemôže stačiť. 
Podobné aktivity môžu zabezpečiť 
cestovné kancelárie. 

 NTC je akciová spoločnosť. 
Aký je súčasný podiel akcií me-
dzi akcionármi. Aký je, resp. aký 
bude podiel akcií hlavného mesta 
SR Bratislavy, ak vstúpi do NTC, 
a.s.?

Ing. Dominik HRBATÝ, Bratislava

Stopercentným vlastníkom akci-
ovej spoločnosti NTC bol Slovenský 
tenisový zväz. V závere roka 2006 
vstúpilo do akciovej spoločnosti 
hlavné mesto SR Bratislava. V sú-
časnosti vlastní 20,52 percent akcií 
NTC a. s.
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Zuzana STREŠNÁKOVÁ z Bratislavy si pod dohľadom pracovníčky športovo-technického úseku zväzu Zdeny 
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JUNIORKY
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1. Federer (Švajč.)     7715
2. Nadal (Šp.) 4755
3. Roddick (USA)  2980
4. Davydenko (Rus.) 2865
5. González (Čile) 2755
6. Robredo (Šp.) 2525
7. Ljubičič (Chorv.) 2395
8. Blake (USA) 2270
9. Haas (Nem.) 2165

10. Djokovič (Srb.) 2060
11. Nalbandian (Arg.)  1995
12. Murray (V.Brit.) 1905
13. Ančič (Chorv.) 1900
14. Ferrer (Šp.) 1765
15. Berdych (ČR) 1715
16. Gasquet (Fr.) 1590
17. Južnyj (Rus.) 1515
18. Baghdatis (Cyp.) 1345
19. Hewitt (Austr.)  1255

20. Ferrero (Šp.) 1230

1. Mirnyj (B-rus.)  6205
2. Björkman (Švéd.)  6130
3. Bryan B. (USA)  5675
3. Bryan M. (USA)  5675
5. Knowles (Bah.)  3950
5. Nestor (Kan.) 3950
7. Hanley (Austr.) 3825
8. Ullyett (Zimb.)  3775
9. Zimonjič (Srb.)        3650

10. Damm (ČR)       3620
11. Santoro (Fr.) 3575
12. Paes (Ind.) 3445
13. Erlich (Izr.) 2630
13. Ram (Izr.) 2630
15. Vízner (ČR) 2405
16. Dlouhý (ČR) 2130
17. Melzer (Rak.) 1990
18. Waske (Nem.) 1983
19. Knowle (Rak.) 1890

20. Perry (Austr.) 1815

1. Heninová (Bel.) 3645
2. Šarapovová (Rus.)       3564
3. Kuznecovová (Rus.) 2947
4. Mauresmová (Fr.)  2933
5. Clijstersová (Bel.) 2630
6. Hingisová (Švajč.) 2280
7. Petrovová (Rus.) 2135
8. Vaidišová (ČR) 1856
9. Jankovičová (Srb.) 1823

10. Dementievová (Rus.)  1683
11. Čakvetadzeová (Rus.) 1670
12. HANTUCHOVÁ (SR) 1557
13. Schnyderová (Švajč.) 1552
14. Safi nová (Rus.) 1528
15. Ivanovičová (Srb.) 1447
16. Peerová (Izr.) 1284
17. Na Li (Čína) 1282
18. S. Williamsová (USA) 1269
19. Golovinová (Fr.) 1119
20. Zvonarevová (Rus.) 1032

1. Raymondová (USA)  4086
1. Stosurová (Austr.) 4086
3. Blacková (Zimb.)  3691
4. Huberová (JAR) 3016
5. Zi Jang (Čína) 2893
6. Jie Ženg (Čína) 2893
7. Stubbsová (Austr.)  2378
8. Schiavoneová (Tal.) 2058
9. Srebotniková (Slo.) 2018

10. Peschkeová (ČR) 1991
11. Grönefeldová (Nem.) 1921
12. Sugijamová (Jap.)  1836
13. HANTUCHOVÁ (SR) 1823
14. Ruano Pascualová (Šp.) 1807
15. Suarezová (Arg.) 1746
16. Dechyová (Fr.) 1715
17. Safi nová (Rus.) 1605
18. Chia-Jung Chuang (Taiw.) 1602 
19. Zvonarevová (Rus.) 1588
20. Shaughnessyová (USA) 1532
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TOP 10 REBRÍČKA ITF

1. Eysseric (Fr.) 1081
2. KLIŽAN (SR) 975
3. Jebavý (ČR)  755
4. Klein (Austr.) 746
5. Jones (Austr.) 721

6. Damico (USA) 660
7. Luncanu (Rum.) 647
8. Romboli (Braz.) 636
9. Piro (Fr.) 621

10. Bai (Čína) 612

1. Pavľučenková (Rus.) 1803
2. Milevská (B-rus.) 1050
3. Moritová (Jap.) 955
4. Wozniacká (Dán.) 887
5. Pivovarovová (Rus.) 866

6. Cohenová (USA) 841
7. Hofmanová (Rak.) 840
8. Antonijčuková (Ukr.) 807
9. Vaňková (ČR) 748

10. Cirsteová (Rum.) 717

ATP
RACE - DVOJHRA

58. Hrbatý Dominik  24
142. Lacko Lukáš 4

NASADZOVACIE REBRÍČKY 

DVOJHRA
24. Hrbatý Dominik  1083

174. Mertiňák Michal  235
181. Lacko Lukáš   226
277. Klec Ivo 142
278. Červenák Pavol 140
299. Čapkovič Kamil 125
389. Bruthans Viktor  84
566. Stančík Ján  41
589. Polášek Filip 37
595. Semjan Marek 37
598. Bocko Matej 36
612. Švarc Ladislav  33
990. Kližan Martin 8

1093. Janči Tomáš  5
1126. Csarnakovics Erik  5
1126. Zelenay Igor  5
1152. Macko Michal 4
1221. Polyák František 4
1221. Horečný Matúš 4
1221. Sikora Adrián  4
1242. Krošlák Ján 3
1399. Bohunický Tomáš 2
1399. Peterčák Milan 2
1518. Pažický Michal 1
1518. Somogyi Alexander 1
1518. Varsányi Michal 1
1518. Hromec Martin 1
1518. Kurtiš Andrej 1
1518. Mečíř Miloslav 1

ŠTVORHRA
62. Mertiňák Michal  852
78. Hrbatý Dominik  660

193. Čapkovič Kamil  293
285. Bruthans Viktor  193
310. Lacko Lukáš 173
323. Klec Ivo 166
333. Polášek Filip 159
644. Horečný Matúš  49
644. Hromec Martin 49
678. Bocko Matej 45
683. Semjan Marek 45
697. Stančík Ján 43
734. Červenák Pavol 38
736. Zelenay Igor   37
864. Krošlák Ján  26

1077. Kližan Martin 13
1104. Pláteník Vladimír 12
1104. Mečíř Miloslav 12
1179. Miklušičák Peter 12
1199. Csarnakovics Erik 12
1235. Pažický Michal 9
1245. Polyák František 8
1419. Somogyi Alexander 5
1419. Durdík Martin 5
1448. Sikora Adrián 4
1610. Janči Tomáš 2
1610. Martin Andrej 2
1629. Čepel Roman 1
1629. Vajda Marián 1
1629. Šabata Radovan 1
1629. Stankovič Branislav 1

WTA TOUR
DVOJHRA

12. Hantuchová Daniela  1557
90. Gajdošová Jarmila 316
92. Suchá Martina  312

150. Cibulková Dominika 194
268. Nociarová Dominika 84
278. Kučová Zuzana  80
284. Juricová Jana   78
303. Kachlíková Katarina  72
332. Hrozenská Stanislava  61
343. Rybáriková Magdaléna 56
352. Tvarošková Lenka  55
399. Nagyová Henrieta  45
401. Wienerová Lenka  45
412. Kurhajcová Ľubomíra  43
638. Babáková Martina 17
652. Husárová Janette 16
686. Vajdová Nikola 15
758. Fislová Eva  12
817. Cervanová Ľudmila  10
850. Smoleňáková Linda  9
890. Czafi ková Kristína 8
925. Malenovská Klaudia 7
966. Kochanová Monika 6

1058. Veresová Patrícia 5
1070. Balogová Martina 5
1080. Mlčochová Katarína 5
1083. Hojčková Lenka 5
1237. Kučová Kristína 3
1437. Bartošová Martina 1

ŠTVORHRA
13. Hantuchová Daniela  1823
35. Husárová Janette  992
55. Gajdošová Jarmila 743

227. Tvarošková Lenka  131

265. Suchá Martina 97
267. Hrozenská Stanislava 96
291. Kachlíková Katarína  83
305. Fislová Eva  79
308. Kučová Zuzana   77
459. Kurhajcová Ľubomíra  36
481. Kučová Kristína 33
488. Babáková Martina  32
719. Vajdová Nikola 12
721. Kochanová Monika 12
790. Veresová Patrícia 9
790. Smoleňáková Linda 9
899. Hojčková Lenka     5
931. Wienerová Lenka 5
957. Illová Tatiana 4
984. Cibulková Dominika 3

REBRÍČEK ITF 
JUNIORI

2. Kližan Martin 975
35. Martin Andrej 410
63. Brázdil Eugen  313

130. Klempa Zalán 212
291. Budoš Marek 111
447. Béreš Matúš 71
527. Čepel Roman 55
533. Gašparetz Róbert  53
840. Ševcov Tomáš 23
928. Gašparetz Alexander 17

1119. Daniš Marko 11
1126. Horváth Jaroslav 10
1606. Sobotka Ľuboš 2
1606. Bod Tomáš 2

JUNIORKY
24. Kučová Kristína 546
41. Boczová Klaudia 435
56. Pochabová Michaela 372
67. Malenovská Klaudia 347
91. Juríková Lenka 286

103. Širilová Monika 271
152. Kochanová Monika  220
168. Kovarčíková Lucia 205
212. Poljaková Katarína 181
287. Cigániková Veronika 135
310. Rebrová Andrea 123
315. Veresová Patrícia 121
370. Vršková Lucia 103
376. Morgošová Karin 101
405. Tabaková Romana 92
494. Zlochová Zuzana 72
510. Balogová Martina 70
550. Baranová Katarína 63
614. Mečířová Lucie 53

650. Kucianová Kristína 48
654. Mansfeldová Klaudia 48
657. Cibulková Dominika 47
725. Illová Tatiana 40
970. Hríbiková Miroslava 21

1053. Sílešová Michaela 18
1059. Mravcová Ivana 17
1069. Schnappová Martina 17
1069. Jankovičová Veronika 17
1116. Luknárová Zuzana 15
1136. Popluhárová Andrea 15
1220. Krommelová Ivana 12
1248. Košťálová Martina 11
1265. Voščeková Mária 10
1265. Jůrová Petra 10
1265. Kuľhová Petra Mária 10
1392. Vajdová Nikola 10
1392. Mlčochová Katarína 10
1800. Šinská Adriana  2

REBRÍČEK TE
DO 14 ROKOV

CHLAPCI
6. Horanský Filip 395

18. Partl Adrian 215
20. Vittek Filip 205
50. Freibold Milan 130
52. Čižnár Juraj 125

138. Kianička Adam 52
202. Zeman Matej 30
213. Novodomec Radoslav 30
228. Šimon Ján 25
278. Kasák Lukáš 15
338. Simčák Juraj 10

DIEVČATÁ
5. Juhászová Vivien 500

15. Čepelová Jana 350
24. Mészárosová Michaela 265
41. Záteková Veronika 220
55. Pondušová Karolína 170
64. Lazarová Barbora 145

76. Škamlová Chantal 130
99. Milinkovičová Danica  105
167. Uberalová Petra 60
176. Schmiedlová Karolína 55
186. Unčovská Katarína 50
299. Butkovská Lucia 20
349. Molnáriová Vanesa 15
350. Ondrušová Zuzana 15
439. Kucharová Michala 10
439. Pochabová Petra 10
439. Valková Laura 10
463. Petržalková Alexandra 10

SLOVENSKÍ HRÁČI 
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Formát súťaže sa nezmenil, ale 
termín je nový (vlani kolidoval 
s košickým challengerom Steelers 
Cup). „Mohol by vyhovovať väč-
šine družstiev,“ hovorí prezident 
zväzu Tibor Macko. Súčasne po-
znamenáva, že „neexistuje týždeň, 
v ktorom by sa nehrali turnaje.“ 
Extraliga sa uskutoční v priebehu 
jedného týždňa, tak ako si to želali 
kluby. Titul obhajujú bratislavské 
kluby - muži TK Slávia Agrofert 
STU a ženy TK Slovan Slovenská 
sporiteľňa. Oba tímy majú šancu na 
hetrik - tretie víťazstvo v rade. No-

váčikmi, ktorí budú hrať extraligu 
vôbec po prvý raz, sú muži TKM 
Tlmače a ženy Baníka Prievidza. 
„Verím, že usporiadatelia utvoria 
dobré podmienky pre družstvá 
a zabezpečia bezproblémový prie-
beh extraligy,“ vyslovuje želanie 
T. Macko. 

TERMÍNY EXTRALIGY

1. mája - 1. kolo
3. mája -  semifi nále a zápasy 

o 5. - 8. miesto
5. mája -  fi nále a zápasy 

o umiestnenie

Muži: TK Slávia Agrofert STU 
Bratislava, TJ Slávia Právnik Bra-
tislava, TK AŠK Inter Slovnaft 
Bratislava, TK Slovan Slovenská 
sporiteľňa Bratislava, TK Ratufa 
Levice, VŠK Ekonóm Bratislava, TK 
Tatran Prešov, TKM Tlmače

Ženy: TK Slovan Slovenská spo-
riteľňa Bratislava, TC SPU AX 
– V Nitra, TK Kúpele Piešťany „A“, 
TK Slávia Agrofert STU Bratislava, 
TJ Slávia Právnik Bratislava, ŠK 
TCTT & SAKI Tr. Teplice, TK STŠ 
Michalovce, TK Baník Prievidza
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Obhajcovia majú šancu na hetrik
Najvyššia tenisová tímová súťaž - extraliga 2007 

- štartuje v utorok 1. mája. Žreb sa uskutočnil 23. 

marca, po uzávierke nášho mesačníka, ale kluby 

si ho nájdu, ako vždy, na zväzovej internetovej 

stránke www.stz.sk.

Vlaňajší víťazi extraligy:  ženy Slovana Slovenská sporiteľňa Bratislava a muži Slávie Agrofert STU Bratislava
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SLOVENSKÍ EXTRALIGOVÍ VÍŤAZI 1993 - 2006

ROK MUŽI ŽENY

1993* TK Inter Slovnaf Bratislava

1994* Slovan SSI Bratislava

1995 Slovan Kerametal Bratislava Slovan Kerametal Bratislava

1996 Inter Slovnaft Bratislava Slávia Právnik Bratislava

1997 Slávia Právnik Bratislava Slávia Právnik Bratislava

1998 Slávia Agrofert STU Bratislava Slávia Agrofert STU Bratislava

1999 Slávia Agrofert STU Bratislava Slávia Agrofert STU Bratislava

2000 Inter Slovnaft Bratislava Slávia Agrofert STU Bratislava

2001 Slávia Právnik Bratislava Slávia Agrofert STU Bratislava

2002 AŠK Inter Bratislava Kúpele Piešťany

2003 Grand Tenis Club Bratislava TC STU AX-V Nitra

2004 Slávia Právnik Bratislava TC STU AX-V Nitra

2005 Slávia Agrofert STU Bratislava Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

2006 Slávia Agrofert STU Bratislava Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

V tretiu marcovú sobotu rokovali 
v Piešťanoch delegáti konferencie 
Západoslovenského tenisového 
zväzu. Záujem o regionálne dianie 
potvrdilo účasťou 81% delegátov 
a svojou prítomnosťou viacerí 
členovia Čestného klubu ZsTZ. Na 
rokovaní bol i prezident STZ Tibor 
Macko a športový riaditeľ zväzu 
Vladimír Habas.

Ťažiskovým programom boli 
voľby na ďalšie štvorročné obdobie. 
Za predsedu ZsTZ  zvolili Rudolfa 
Vrábela, členmi predsedníctva sa 
stali Milan Baláž, Mikuláš Bocz, Ján 
Frančák a Milan Mókuš, predsedom 
KRK  Marián Ležák a jej členmi 
Gustáv Jakubička a Ján Paška. V 
Rade STZ budú región zastupovať 
Mikuláš Bocz, Ján Frančák, Ma-
rián Ležák, Miroslav Repík, Ján 

Studenič, Roman Trnovec, Marián 
Uhlár, Marián Uhrík. Uznesenie 
konferencie uložilo zvoleným orgá-
nom viaceré úlohy, vrátane plnenia 
plánu rozvoja na ďalšie funkčné 
obdobie.

V rámci konferencie ocenili 
funkcionárov, ktorí sa zaslúžili 
o úspešné výsledky na zväzovej, či 
klubovej úrovni. Pamätnú medailu 
STZ a plaketu ZsTZ pri príležitosti 
životného jubilea dostal  sekretár 
zväzu Miroslav Repík. Čestný 
odznak STZ dostali Božena Džuga-
nová, Koloman Forró, Ivan Holub, 
Gustáv Jakubička, Pavol Matuščin, 
Milan Mókuš, Ján Studenič, Ivan 
Sviežený, Marián Uhlár, Peter 
Tomis. Delegáti schválili prijatie 
Mikuláša Bocza a Ján Frančáka za 
členov Čestného klubu ZsTZ.

Vrábel opäť na čele ZsTZ

ÚČASTNÍCI EXTRALIGY 2007
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Miroslav REPÍK sa 6. marca dožil 
krásneho životného jubilea – 75 
rokov. Sekretár Západoslovenského 
tenisového zväzu, rodák z morav-
ského Vacova, sa dostal do Piešťan 
roku 1960 ako vojenský pilot. Ak by 
ste tohto sympatického starého pána 
videli v týchto dňoch v akcii, určite 
by ste mu 75 
rokov nehá-
dali. Možno 
aj preto, že sa, ako 
funkcionár, prakticky 
takmer celý život ve-
noval športovej činnosti. Najskôr bol 
v strede jeho záujmu futbal, potom 
hokej a plávanie, k tenisu sa dostal 
roku 1970, keď sa jeho dcéra začala 
venovať tomuto športu. Stal sa 
členom výboru tenisového oddielu, 
v ktorom zabezpečoval športovo-
technickú činnosť. 

Významne sa v sedemdesiatych 

rokoch podieľal aj na výstavbe no-
vého tenisového areálu v Piešťanoch 
a s piešťanským TK úzko spolupra-
cuje aj teraz. Najmä v rozhodcovskej 
funkcii, ako držiteľ licencie „A“. 
Vlani patril medzi najaktívnejších 
rozhodcov STZ. Roku 1971 sa stal 
tajomníkom vtedajšieho tenisového 

orgánu v zá-
padosloven-
skom kraji 

a po vzniku samo-
statného Slovenska 
len prešiel na novovy-

tvorenú funkciu sekretára ZsTZ. 
Za svoju mravčiu a usilovnú 

činnosť dostal kopec vyznamenaní 
o. i. sa stal členom Čestného klubu 
ZsTZ (1993), dostal cenu STZ „Za 
rozvoj tenisu“ (1995) a aj „Pamätnú 
medailu STZ“ (2007) pri príležitosti 
jeho životného jubilea...

Živio, Mirko!

Vzácne jubileum 
M. Repíka
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Prehrali sme len s majstrami

V prvom kole sme dostali za súpe-
ra najsilnejší tím – Chorvátsko. Do 
úvodnej dvojhry nastúpil Kovalík 
proti Marcanovi. Začal veľmi dobre, 
viedol 3:0, nerobil toľko chýb ako 
jeho o rok starší súper, bol istejší. 
No Chorvát postupne hru vyrovnal, 
dobre podával, dostal Kovalíka pod 
tlak a napokon – aj vďaka väčším 
skúsenostiam – získal prvý bod. 
Zápas mal dobrú úroveň a Kovalík 
si za svoju premiéru s takým silným 
súperom zasluhuje uznanie. V bu-
dúcnosti môže byť oporou.

V ďalšom zápase si zmerali sily 
Gašparetz a Draganja. Bol to veľmi 
vyrovnaný súboj, nepochybne naj-
lepší v úvodnom dni šampionátu. 
Chorvát ťažil najmä z výborného 
podania, no ani Gašparetz v tomto 
smere nezaostával. Navyše si zlep-
šil pohyb a dĺžku úderov, pričom 
v niektorých situáciách bol domi-

nantnejším hráčom ako Draganja. 
Na celkové víťazstvo to však nesta-
čilo, lebo starší súper mal predsa 
len viac zápasových skúseností. 
Gašparetz však opäť potvrdil, že 
patrí medzi najväčšie talenty nášho 
tenisu. Vo štvorhre hrala naša dvo-
jica Gašparetz – Brtko v úvodnom 
sete zakríknuto. No keď z chlapcov v 
ďalšom  sete  spadla nervozita, za-
čali hrať aktívnejšie, dobre hrali pri 
sieti, vychádzalo im podanie a až do 
konca zápasu boli pánmi na dvorci. 
Chorváti vyhrali celkovo 2:1 a bolo 
jasné, že my budeme hrať už len o 
5. miesto.

Na š í m  s úp e rom  v  z áp a s e 
o umiestnenie bolo Belgicko. Do 
prvej dvojhry som nasadil Brtka, 
lebo som predpokladal, že jeho 
bojovnosť a vytrvalá sústredená 
hra od základnej čiary bude platiť 
na belgickú dvojku, Bahriho. To sa 

aj potvrdilo. Brtko sa veľmi dobre 
pohyboval, vychytal Belgičanovi 
nejednu ťažkú loptu, vhodne menil 
rytmus hry, dobre podával, zohral 
vynikajúci taktický zápas. Vyhral 
zaslúžene, podobne ako Gašparetz 
v dramatickom a veľmi kvalitnom 
stretnutí s Reuterom. Vo 
štvorhre vyhrali Brtko 
s Kovalíkom prvý set 
bez problémov, no 
v druhom  trochu 
poľavili a v jeho 
závere mali sta-
rosti. Ale keď sa 
im  podarilo zlep-
šiť prechod k sieti, 
čo im umožnilo hrať 
dôraznejší volej a získať 
viac bodov, set v tajbrejku 
vyhrali.

Našim posledným súperom boli 
Rumuni. Do prvej dvojhry som opäť 
zaradil Brtka, vzhľadom na jeho vy-
nikajúci výkon v predchádzajúcom 
dni. Opäť hral výborne, hoci sa už na 
ňom začala prejavovať únava. Treba 

však znova vyzdvihnúť jeho taktickú 
disciplinovanosť, vďaka ktorej získal 
prvý cenný bod. O druhý sa postaral 
Gašparetz, ktorý podal od začiatku 
vynikajúci výkon, hral disciplino-
vane, veľmi dobre podával, nielen 
razantne, ale lopty aj presne umiest-

ňoval. Na rýchle lopty Rumuna 
dokázal dôrazne kontrovať 

a - oproti zápasu s Reute-
rom - zlepšil pohyb aj na 
krátke lopty. Slovom, 
náš reprezentant bol 
jasne lepším hráčom. 
Na štvorhru Rumuni 
nenastúpili, a tak sme 

zvíťazili 3:0.
Záver: náš kolektív 

prehral len s Chorvátmi, 
ktorí sa s prevahou stali maj-

strami Európy. Herne chlapci určite 
nesklamali, hoci ich súperi boli 
– s výnimkou dvoch - o rok starší, 
takže za daných okolností je naše 5. 
miesto prijateľné.

Jozef MIKOVÍNI,
kapitán Slovenska

VÝSLEDKY

1. kolo:

Chorvátsko – Slovensko 2:1

(Marcan – Kovalík 75, 62, Draganja – R. 

Gašparetz 64, 76(5), Ljubičič, Marcan – R. 

Gašparetz, Brtko 63, 16, 26)

Belgicko – Poľsko 1:2

Rusko – Rumunsko 3:0

Francúzsko – Švédsko 2:1

Semifi nále:

Chorvátsko – Poľsko 3:0

Rusko – Francúzsko 1:2

O 5. – 8. miesto:

Slovensko – Belgicko 3:0

(Brtko – Bahri 63, 64, R. Gašparetz – Reuter 

76(4), 75, Brtko, Kovalík – Bahri, de Greef 

62, 76(7))

Rumunsko – Švédsko 3:0

Finále:

Chorvátsko – Francúzsko 2:1

O 3. miesto:

Poľsko – Rusko 1:2

O 5. miesto:

Slovensko – Rumunsko 3:0

(Brtko - Gavrila 64, 16, 61, R. Gašparetz – 

Ionescu 61, 63, Brtko, R. Gašparetz – Gavrila, 

Ionescu w.o. – Rumuni nenastúpili)

O 7. miesto:

Belgicko – Švédsko 1:2

Konečné poradie

1. Chorvátsko, 2. Francúzsko, 3. Rusko, 

4. Poľsko, 5. SLOVENSKO, 6. Rumunsko, 

7. Švédsko, 8. Belgicko

Koncom februára 2007 sa v Průhoniciach 

predstavila vo finálovej skupine halových ME 

(Winters Cup) aj najlepšia osmička družstiev 

juniorov do 16 rokov. S nami súperili o najlepšie 

umiestnenie reprezentanti štyroch nasadených 

krajín – Chorvátska (1), Francúzska (2), Belgicka 

(3) a Ruska (4) ,  ako aj  Poľska,  Rumunska 

a Švédska. V našom kolektíve boli Róbert 

Gašparetz (Ratufa Levice), Michal Brtko (Kúpele 

Piešťany) a Jozef Kovalík (Slovan Slovenská 

sporiteľňa Bratislava). 
W

IN
TE

R
 C

U
P 

– 
FI

N
Á

LE

Michal BRTKO Jozef KOVALÍK
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Róbert GAŠPARETZ
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Do úvodného kola nám žreb 
pridelil Belgičanov, čo bol - z nasa-
dených družstiev - prijateľný súper. 
Stretnutie otvorili Filip Vittek a De 
Loore. Zápas bol obojstranne veľmi 
nervózny s častými nevynútenými 
chybami. Obaja hráči si uvedomo-
vali, že môžu vyhrať, no prílišný 
vnútorný tlak im zabránil podať 
optimálny výkon. Nakoniec sa 
z víťazstva tešil Belgičan, Vittek bol 
z prehry veľmi sklamaný.

Následne si Horanský – po dob-
rom výkone – hladko poradil s bel-
gickou jednotkou Cagninom, a tak 
za stavu 1:1 rozhodovala o postupe 
do semifi nále štvorhra. Mala vcelku 
dobrú úroveň aj  zásluhou súperov, 
ktorí hrali veľmi dobre od základnej 
čiary, takže naši mali problémy 
dostať sa k sieti. O všetkom rozho-
dol úvod tretieho setu, ktorý našej 
dvojici Horanský – Vittek vyšiel 
a víťazstvo si už nenechali ujsť.

Postup do semifi nále chlapcov 
veľmi potešil. V ňom sme sa stretli 
s Čechmi, ktorí boli najvyššie nasa-
dení. Dvojhry hrali z našej strany 
tí istí hráči, ako proti Belgicku. 
Domáci v nich mali jasnú prevahu 
a o ich postupe do fi nále neboli 
ani najmenšie pochybnos-
ti. Vittek naznačil svoje 
tenisové umenie proti 
Veselému až v záve-
re druhého setu (z 
1:5 na 4:5), no to 
len trochu zmier-
nilo jeho takmer 
hladkú prehru. Aj 
Vrňák potvrdil svoju 
výbornú formu a Horan-
ský mu, ani napriek veľkej 
snahe, nestačil. Aj štvorhru mali 
Česi pod kontrolou, takže sme 
prehrali 0:3.

O 3. miesto sme bojovali proti 
Bielorusku, ktoré v druhom semi-
fi nále prehralo s Ruskom. V úvod-
nom zápase podal náš Čižnár vcelku 
dobrý výkon, no po vyrovnanom 
zápase sa z víťazstva tešil súper. 

Potom nastúpil Horanský proti 
Shilovi, ktorý na ME neprehral ani 
jeden zápas. Vyrovnaný bol len prvý 
set. V tom druhom mal Bielorus 
jasnú prevahu. Z oboch úderov od 
základnej čiary hral veľmi rýchlo 

i presne a hladko vyhral.
Celkový výsledok – 4. 
miesto z 30 krajín, ktoré 

hrali na tohtoročných 
H ME – je určite nad 
očakávanie. Myslím, 
že medailové umiest-
nenie bolo nad naše 
sily. Chlapci si za-

slúžia pochvalu, lebo 
hrali na doraz. 
Český tím sa výborne 

držal aj vo fi nále, v ktorom si 
zabezpečil celkové prvenstvo v zá-
pase s Rusmi už po dvojhrách. Rov-
naké umiestnenie našich chlapcov 
(4. miesto) by nám v lete zaručovalo 
aj účasť na majstrovstvách sveta, 
takže motivácia i ciele na letných 
ME sú nám jasné.

Daniel ČÁLIK,
tréner reprezentantov SR

WINTER CUP 2007

FINÁLOVÁ SKUPINA

23. – 25. 2. 2007

CHLAPCI DO 14 ROKOV

1. kolo: 

Česko – Rumunsko 3:0

Belgicko – Slovensko 1:2

(de Loore – Vittek 64, 36, 62, Cagnina 

– Horanský 26, 26, Cagnina,de Loore 

– Horanský, Vittek 67(5), 62, 36)

Francúzsko – Bielorusko 1:2

Rusko – Španielsko 2:1

Semifi nále:

Česko – Slovensko 3:0

(Veselý – Vittek 61, 64, Vrňák – Horanský 62, 

60, Kunčík, Veselý – Čižnár, Vittek 63, 60)

Bielorusko – Rusko 1:2

O 5. – 8. miesto:

Rumunsko – Belgicko 2:1

Francúzsko – Španielsko 3:0

Finále:

Česko – Rusko 3:0

O 3. miesto:

Slovensko – Bielorusko 1:2

(Čižnár – Bulickij 46, 75, 26, Horanský – Šila 

57, 06, Horanský, Vittek – Bulickij, Šila w.o. 

– Bielorusi nenastúpili)

O 5. miesto:

Rumunsko – Francúzsko 1:2

O 7. miesto:

Belgicko – Španielsko 2:1

Konečné poradie

1. Česko, 2. Rusko, 3. Bielorusko, 4. SLO-

VENSKO, 5. Francúzsko, 6. Rumunsko, 

7. Belgicko, 8. Španielsko

Do finálovej skupiny halových  ME (Winter Cups) 

hráčov do 14 rokov v Průhoniciach postúpili, okrem 

nás, aj reprezentanti Česka, Belgicka, Bieloruska, 

Francúzska, Ruska, Rumunska a Španielska. Za náš 

tím nemohol štartovať Adrián Partl pre chorobu, 

a tak nás reprezentovali Filip Horanský, Filip Vittek 

a Juraj Čižnár. Hralo sa na rýchlom povrchu, čo 

zvýhodňovalo hráčov s dobrým servisom.

FINÁLOVÉ KOLÁ WINTER CUPS 2007
Poradie Dievčatá do 14 Chlapci do 14 Dievčatá do 16 Chlapci do 16

1. Rusko Česko Poľsko Chorvátsko

2. Maďarsko Rusko Rusko Francúzsko

3. Chorvátsko Bielorusko Česko Rusko

4. Veľká Británia Slovensko Slovinsko Poľsko

5. Bielorusko Francúzsko Francúzsko Slovensko

6. Srbsko Rumunsko Bielorusko Rumunsko

7. Francúzsko Belgicko Rumunsko Švédsko

8. Nemecko Španielsko Chorvátsko Belgicko

Slovenskí reprezentanti v kvalifikačných kolách: chlapci do 14 rokov 

- 2. miesto, do 16 rokov - 2. miesto, dievčatá do 14 rokov - 3. miesto, do 16 

rokov - 5. miesto.
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Úspech nad očakávanie

F
O

TO
: D

u
ša

n
 B

A
R

B
U

Š
 

Filip HORANSKÝ Filip VITTEK Juraj ČIŽNÁR
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Z pohľadu slovenského tenisu 
bola už účasť oboch našich tímov 
na finálovom turnaji v Průhoni-
ciach úspechom. Okrem nás mali 
zastúpenie v oboch chlapčenských 
kategóriách už len Rusi, Francúzi, 
Rumuni a Belgičania.

Z vystúpenia našich tímov som 
mal veľmi dobrý dojem, hoci naša 
štrnástka je určite schopná podať 
lepší výkon. Štvrté miesto v Európe 
by však malo byť pre ňu povzbu-
dením a v letnom  pohári by bolo 
dobré, keby sa podobné umiestne-
nie podarilo zopakovať.

Veľmi príjemne ma prekvapila 
naša šestnástka. V Průhoniciach 
bola jediným tímom, ktorý tvorili 
len hráči ročníka 1992. Napriek 
tomu skončili naši na 5. mieste, 
keď prehrali s neskoršími víťazmi. 

Verím, že i v lete sa družstvu bude 
minimálne rovnako dariť.

Ak si pozrieme výsledky všetkých 
súťaží, teda vrátane dievčat, v kto-
rých sa slovenským dievčatám 
tak nedarilo, môžeme opätovne 
potvrdiť, že prím v Európe hrajú 
Rusi. Všetky štyri tímy si vybojovali 
medaily, čo svedčí o tom, že Rusko 
je skutočnou svetovou tenisovou 
veľmocou, čo potvrdzujú výsledky 
ich mužov, žien i mládeže. 

S výnimkou francúzskych chlap-
cov získali všetky medaily tímy 
z postkomunistických krajín, čo 
taktiež potvrdzuje, že práve v týchto 
krajinách mladí hráči zaznamená-
vajú najlepšie výsledky, lebo majú 
obrovskú motiváciu a túžbu pre-
sadiť sa v športe. O tom, že mládež 
v postkomunistických krajinách 

patrí v tenise k najúspešnejším, 
hovoril aj minuloročný rebríček 
European Tennis Trophy 2006, 
kde v prvej desiatke bolo 6 ta-
kýchto krajín (Slovensko na 
8. mieste).

Okrem Ruska by 
som, z dlhodobého 
hľadiska, rozhodne 
priradil k európskej 
mládežníckej špič-
ke Francúzov, ktorí 
majú veľkú tenisovú 
základňu a do pod-
pory mládeže inves-
tujú nemalé prostriedky, 
pričom stále hľadajú nové 
formy a metódy práce s mladými 
hráčmi.

Veľmi dobré výsledky má trvale 
i ďalšia tenisová veľmoc -Španieli 
a v popredí sa dlhodobo držia i naši 
susedia, Česi.

Teší ma, že i slovenský tenis 
dlhodobo medzi mláde-

žou patrí do širšej špič-
ky, čo sa - vzhľadom 
na omnoho menšiu 
tenisovú základňu 
v porovnaní s inými 
vyspelými a väčšími 
krajinami - rozhod-

ne cení. Ale len udržať 
sa v tejto širšej špičke 

si vyžaduje vynaložiť veľ-
ké úsilie a hľadať cesty, ako 

s mládežou pracovať lepšie a efek-
tívnejšie.

Naša mlaď je v širšej špičke

•  NOVÁ TENISOVÁ KOLEKCIA WILSON 2007

(N-CODE, W LINE)
•  Široká ponuka tenisových raket a lôpt
•  Bohatá ponuka klasických a polyesterových 

výpletov všetkých značiek (ISOSPEED, POLY 
PLASMA, TOALSON, LUXILON, PRO´S PRO... )

MORAVIA
EXPORT IMPORT s.r.o.

MORAVIA EXPORT IMPORT s. r. o.,

5. května 15, 586 01 Jihlava, Česká republika • tel./fax: +420 567 211 724, mobil: +420 777 230 627

®

www.coman.sk

1. Rusko 2175

2. Francúzsko 1855

3. Česko 1470

4. Taliansko 1380

5. Holandsko 1270

6. Španielsko 1220

7. Rumunsko 1145

8. SLOVENSKO 960

9. Poľsko  840

10. Chorvátsko 805

11. Bielorusko 710

12. Nemecko 545

13. Ukrajina 450

14. Veľká Británia 380

15. Gruzínsko 340

16. Srbsko 320

17. Belgicko 305

18. Portugalsko 300

19. Švédsko 260

20. Bosna a Hercegovina 250

Ako delegát juniorskej 

komisie Tennis Europe 

s a  n a  o f i c i á l n y c h 

turnajoch chlapcov 

v kategóriách do 14 

i 16 rokov zúčastnil 

aj  špor tový r iaditeľ 

STZ Vladimír Habas. 

Ako videl on túto súťaž 

a ako hodnotí celkové výsledky turnajov halových 

majstrovstiev Európy (Winter Cups)?
EUROPEAN TENNIS TROPHY 2006

Juniorský tenis

Hodnotených je 48 krajín.
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Patrí medzi služobne najstarších 
tenisových rozhodcov u nás. Nechýba 
na žiadnom z vrcholných domácich 
podujatí. A hoci pred rokmi zažil vo 
svojej rodine smutné otrasy - v krát-
kom čase stratil manželku aj syna 
– zostal Dušan Sadovský, najmä 
vďaka tenisu, optimistom. Aj v šesť-
desiatke mu tenis dodáva energiu.

Na dvorcoch pôsobí 37 rokov. Pred 
niekoľkými dňami mu to pripomenu-
li na valnom zhromaždení Bratislav-
ského tenisového zväzu, keď preberal 
ocenenie - Čestný odznak STZ. 

„Za roky v tenise sa mi premietnu 
krásne zážitky,“ hovorí muž, ktorý 
sa športovo realizuje aj v práci 
- ako zamestnanec železníc. „Som 
v športovej komisii a podieľam sa 
organizačne na každoročných špor-
tových hrách.“ 

Je rád, že v tenise môže pôsobiť aj 
po šesťdesiatke. „Aspoň tomu verím. 
Každoročne chodím na lekárske pre-
hliadky. Dôležité je vyšetrenie očí, aj 
teraz dopadlo na jednotku. Nenosím 
ani okuliare.“ Minulý rok mal re-
kordný – rozhodoval 56 dní. „To je 

moje maximum za rok,“ pozname-
náva. Všetko ide na úkor dovolenky, 
ale je rád, že je medzi ľuďmi. 

Keď bol v sedemdesiatych rokoch 
podpredsedom v Lokomotíve, musel 
klub plniť normy – mať potrebný 
počet rozhodcov. Tak sa prihlásil na 
kurz aj Dušan Sadovský. S céčkom 
začínal v slovenskej národnej lige, 
o päť rokov neskôr získal B licenciu, 

od roku 1982 má áčko – môže roz-
hodovať na významných domácich 
podujatiach ako vrchný rozhod-
ca. Na daviscupových zápasoch a 
na  našich jesenných medzinárod-
ných turnajoch, ho vídať na čiare. 
Za top udalosť kariéry považuje 
pískanie na daviscupovom finále 
Slovensko – Chorvátsko roku 2005. 

„Rád rozhodujem v Čechách. 
Chodím tam už desaťročia. Bol som 
už na zápasoch Kodeša a Lendla. 
Pamätám si fi nále medzinárodného 
šampionátu Československa Kodeš 
– Barányi.  Ten zápas je pre mňa 
pamätný, lebo Kodeš v ňom rozbil 
raketu. Kedysi som intenzívne pre-
žíval aj rozhodovanie turnaja diplo-
matov. Sedel som na empajri a mal 
som trému,“ priznáva s úsmevom 
Sadovský. Vraví, že tak ako hráča 
strháva k výkonom výborná atmo-
sféra, keď je v hľadisku veľa divákov, 
aj rozhodcovi stúpa adrenalín pred 
plnými tribúnami a usiluje sa byť čo 
najpozornejší, neurobiť chybu. „Keď 
som na dvorci, ani mi nenapadne 
fanúšikovať. Aj keď hrajú naši. To sa 

jednoducho nedá. Vždy rozhodnem 
tak ako to vidím.“ 

Najväčšiu pasiu mal z rozhodo-
vania Davisovho pohára Slovensko 
– Holandsko, aj vďaka fanúšikom 
hostí, ktorí sa postarali o neza-
budnuteľnú atmosféru. Záznamy 
o zápasoch, ktoré rozhodoval, si už 
nevedie. Má však zbierku fotografi í 
s mnohými hviezdami. „Vyfotil som 
sa s fedcupovou ružovou misou na-
šich reprezentantiek aj s Davisovým 
pohárom, ale vzácnym úlovkom 
je aj  spoločná fotografia s Amé-
lie Mauresmovou a jej krajankou 
Nathalie Dechyovou,“ vyratúva. Za 
bezmála štyri desaťročia si Dušana 
Sadovského pamätá viac generácií 
hráčov. Aj on spomína na nich. 
„Jarka Gajdošová sa vždy rozplaka-
la po prehratých zápasoch a neraz 
som ju v slzách chlácholil. Zažil 
som však aj nepríjemné chvíle, keď 
raketa impulzívneho hráča, ešte v C 
hale v Inchebe, skončila tesne vedľa 
mňa. Nebolo by mi jedno, keby ma 
trafi la...“

(zw)

Energiu čerpá z tenisu

Za výhru Za výhru 
kúpeľ kúpeľ 
v Aulandiiv Aulandii

Druhý marcový víkend 
sa v Bratislave uskutočnil 
halový turnaj mladších žia-
čok na kurtoch na Dudovej 
v Petržalke. Aulandia cup 
už podľa názvu sľuboval 
zaujímavé ceny, ktoré nie 
sú v tejto vekovej kategórií 
na podobných turnajoch 
bežnou záležitosťou. Záu-
jem zahrať si bol veľký, o 
čom svedčí aj účasť hráčok, 
ktoré merali cestu až z vý-
chodného Slovenska. Prvá 
nasadená Natália Vajdová 
(Slovan Bratislava) vyhrala 
vo dvojhre i štvorhre, druhá 
skončila turnajová dvojka 
Tatiana Bachárová (Slávia 
Trnava), Vajdovej part-
nerka z víťaznej štvorhry. 
Okrem tradičných pohárov 
a diplomov si najlepšie 
hráčky odniesli aj voľné 
vstupenky do Aulandie, 
jediného bratislavského 
aquaparku.

TEXT A FOTO: (zs)
Najlepšie – zľava: Natália VAJDOVÁ 
a Tatiana BACHÁROVÁ

210x297.indd 1 13.3.2007 12:26:01
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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V poslednom období bolo o Ku-
čerovi počuť aj v súvislosti s jojkár-
skym Celebrity Campom. Vybral 
sa na Filipíny a stal sa účastníkom 
televíznej reality šou, ktorú uvidia 
diváci v apríli. Tém na rozhovor 
bolo dosť – aj bez tenisu...

O ALBUME

 Motívom bookletu vášho 
prvého albumu je slnko. Čo pri-
pomína?

To je názov prvej skladby z je-
denástich. Ten motív vyjadruje 

nádych aký dostal album. Slnko ako 
ochranca. Všetky texty pesničiek sú 
pozitívne, až na piatu skladbu.

 Tá je smutná?
Volá sa Cesta do melódie, veno-

val som ju mame, ktorá zomrela 
takmer pred desiatimi rokmi. Je to 
moja srdcovka, túto skladbu mám 
najradšej.

 Vy ste autorom hudby i slov, 
na niektorých skladbách parti-
cipuje aj dlhoročný tenisový ka-
marát Anton Roller. Ako sa rodili 
pesničky?

Tri sú staršie, s nimi sme súťažili 
v Coca Cola Pop Star a v Dueli, 
kde sme skončili na treťom mieste. 
Ostatné vznikli vlani, jedna z nich 
je anglická. 

 Kto tvorí Exit 40?
Je nás päť, iba jediný – Robo 

Kertész - sa živí hudbou. Hrá na 
bicie. Keď je Žbirka na Slovensku, 
väčšinou si ho angažuje. V kapele 
je aj jeho brat Ivan, ten hrá na base, 
Tóno Roller na gitare, Martin Han-
zel na klávesoch a ja spievam, ale 
hrám aj na gitare. 

 Čo vám pomáha pri tvorbe?

Schopnosť pozorovať. Tá mi 
pomáhala aj v tenise, naučil som sa 
všetko sledovať, zobrať si dôležité 
a transformovať to vo vlastnej čin-
nosti. Ja som obdivovateľ skupiny 
U2. Bono je pre mňa najväčšou 
inšpiráciou. Učil som sa i tak, že 
som si prekladal texty skupiny. Ale 
sledujem aj domácu scénu. Igor 
Timko a Pavol Habera sú mojimi 
priateľmi, sú to šikovní muzikanti.

 Osvojili ste si nejaké pravidlá 
pri vymýšľaní melódií a veršov?

Neriadil som sa ničím, bola to 
celkom slobodná tvorba. Skladali 
sme spolu s Tónom Rollerom, ani 
on nemá veľké skúsenosti v tejto ob-
lasti, štruktúra skladieb je klasická. 

 Aké máte plány s premiéro-
vým cédečkom?

Nahrali sme ho za mesiac, ale 
príprava trvala pol roka. Nasleduje 
lisovanie, fi nálnou fázou je príprava 
bookletu a potom je krst. Chceli by 
sme hrať v niektorých kluboch, ale 
mám v pláne zájsť aj do tenisových 
areálov a prezentáciu spojiť s hra-
ním tenisu. V tomto prostredí som 
doma, tam mám najviac kamarátov. 
V lete by sme chceli účinkovať aj na 
festivaloch.

Kučera si splnil  
Bývalý tenista vydáva s kapelou Exit 40 svoj prvý  a
Tenis je už minulosť. Takmer. Lebo Karol Kučera, bývalý 

šiesty hráč sveta, má aj po ukončení aktívnej profesionálnej 

kariéry tenisové záväzky. Hrá za nemecký Hannover 

v konkurencii tridsiatnikov ligu. Ale to je len príležitostná 

záležitosť. Viac ako tenis ho baví teraz hudba. So svojou 

kapelou Exit 40 vydáva prvé cédečko. Názov znie zaujímavo: 

„Ochránim ťa pred zlým dňom.“ 
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O CELEBRITY CAMPE

 Mnohých prekvapilo, že ste 
sa ocitli v Celebrity Campe. Roz-
hodovali ste sa ľahko?

Priznám sa, že som doma trčal 
už dosť dlho a chcelo sa mi niekam 
zájsť. Odkedy som skončil s teni-
som, vycestoval som ďalej iba raz, 
keď som s dcérou Kristínkou šiel 
do Paríža, lebo som jej sľúbil Dis-
nayland. Takže ponuku zúčastniť sa 
na televíznom projekte  som zobral 
ako zábavu. 

 Bola to naozaj zábava?
Poviem úprimne – keď som 

videl zoznam účastníkov Celebrity 
Campu, moje nadšenie opadlo. Ale 
potom som si vravel – v detstve 
som prepásol kvôli tenisu pio-
nierske tábory, tak som si to teraz 
vynahradil.

 Ale po článkoch v bulvárnej 
tlači ste asi netúžili...

Čo už, patrí to k tomu! Napokon 
som to zobral ako dobrodružstvo 
a mám odtiaľ veľa zážitkov. S odstu-
pom času vôbec neľutujem, a keby 
podobná ponuka prišla znovu, asi 
by som opäť šiel.

 O vás je známe, že o súkromí 
priveľa nehovoríte a v tejto súvislosti 
sa ventiloval dokonca aj váš rozvod.

To už nie je tajomstvo, už je to 
len otázka niekoľkých týždňov. 
O každom z účastníkov čosi v no-
vinách písali. Dostal som sa bližšie 
k šoubiznisu, vždy bolo pre mňa zá-
hadou ako to v ňom funguje. Teraz 
už čiastočne viem. Ja rád poznávam 
nové veci. 

O TENISE

 Váš život aj po kariére zostal 
zviazaný so športom, veď prevádz-
kujete fi tnescentrum InPulse. Darí 
sa vám expandovať?

Pôvodne som mal zámer rozšíriť 
centrum okrem Bratislavy aj do Tr-
navy a Banskej Bystrice, ale nepoda-
rilo sa nám to s mojím spoločníkom 
Richardom Galovičom zrealizovať. 
Pribrali sme teraz tretieho partnera, 
ktorý investuje do nových strojov. 
Nechceme veľkú klientelu, zamerali 
sme sa na fi rmy. Teraz k nám chodí 
450 – 500 ľudí, optimálny by bol 
počet 600.

 Úvaha založiť si tenisovú 
školu padla?

Ten nápad nosím v sebe. Chcel by 
som sa usadiť vo Svätom Juri, tam 
je príjemné a pokojné prostredie, 
možno by som čosi v tej lokalite 
realizoval. Zatiaľ zostane mojou 
jedinou tenisovou aktivitou hranie 

ligy tridsiatkov za Hannover. Mám 
ešte z vlaňajška zmluvu na štart 
v českej lige za Neridé Praha, ale 
zatiaľ sa nehlásili, som však na ich 
súpiske.

 Kedy ste hrali naposledy?

Nie tak dávno. Zavolal mi Janko 
Lehotský, aby som si s ním zahral. 
Sem tam poradím deckám, keď ich 
vidím trénovať. Občas sa ozývajú 
Habera s Timkom, ale ešte sme si 
nenašli čas.

 Dcéra Kristínka má päť ro-
kov, ešte ste ju neučili hrať tenis?

Je malá, ale naučiť by som ju chcel. 
No nie som veľmi za to, aby hrala 
súťažne...

 V televízii si tenis pozriete?
Občas. 

 Registrujete aj hráčov nastu-
pujúcej vlny?

Pozrel som si minule stovku 
svetového rebríčka. Testoval som 
sa, koľko hráčov poznám. Veru, 
našiel som tam zopár neznámych 
mien. Ale aj Björkmana a Santora, 
ktorí majú už 35 rokov, o dva viac 
ako ja.

 Zaznamenali ste, že Federer 
prehral po 41-zápasovej víťaznej 
šnúre?

To áno, veľké veci mi neuniknú.

 S obidvoma ste sa v kariére 
stretli. Kto z nich je podľa vás 
lepší? Môže Federer tromfnúť 
Samprasa?

 Niekto sa pozerá na fakty, koľko 
turnajov vyhral ako dlho bol sve-
tovou jednotkou, atď. Ja sa dívam 
na to inak. Pete Samprasa som 
obdivoval pre jeho moráľno-vôľové 
vlastnosti. Videl som ho v krízových 
životných situáciách, keď mu po 
dlhej chorobe zomrel tréner, neskôr, 
keď mal vzťahové problémy s pria-
teľkou a napriek tomu sa dokázal 
koncentrovať na tenis a vyhrávať. 
Federer zatiaľ postupuje ako v ba-
vlnke. Myslím, že herne je na tom 
lepšie ako Sampras a má úžasný 
potenciál. Nemá slabiny, Sampras 
mal zraniteľnejší bekhend. Roger 
je komplexnejší hráč, ale ja sa stále 
dívam na Samprasa ako na mimo-
riadneho tenistu.

 Keď vidíte okolo seba tenis-
tov v plnom tréningovom nasadení 
alebo ako teraz, keď sa chystajú 
do Skopje, na daviscupový zápas, 
nenaskočili by ste na dvorec?

Ani nie. Keď sa ozve Dominik 
Hrbatý, trochu sa porozprávať, je to 
príjemné, ale v tejto podobe mi už 
tenis nechýba.

Zuzana WISTEROVÁ   

Exit 40 na booklete nového albumu – zľava: Robo KERTÉSZ (bicie), Tóno ROLLER (gitara), Karol KUČERA (spev), Martin HANZEL (klávesy), Ivan KERTÉSZ (basa) 
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Dnes sa spolu pozrieme na druhý 
motivačný faktor,  na potrebu ak-
ceptácie – potrebu niekam patriť.

Človek je tvor spoločenský, s 
výraznou potrebou sociálnych kon-
taktov. V napĺňaní tejto potreby sú, 
samozrejme, individuálne rozdiely 
a pre každého z nás je optimálna 
iná miera spoločenských vzťahov.  
Jedno je však isté, že každý chce mať 
priateľa a zároveň byť priateľom. O 
tom niet pochýb. Každý chce byť 
členom určitej skupiny, komunity, 
partie, v ktorej sa môže realizovať, 
ktorá ho akceptuje so všetkými jeho 
prednosťami a nedostatkami. Všetci 
sme  členmi niekoľkých  formálnych 

i neformálnych skupín. Vo všetkých 
sa necítime rovnako dobre. Tenisové 
deti nie sú výnimkou. 

V tenisovej skupine nehrajú deti 
len tenis, ale rozvíjajú aj svoje vzťahy. 
Pocit “svojej skupiny”, si  vytvárajú 
v prostredí, v ktorom trénujú, kde 
týždenne trávia niekoľko hodín. 
Ako sa deti v tomto prostredí cítia, 
to závisí aj od kvality sociálnych 
vzťahov, ktoré prevládajú. Mám na 
mysli vzťahy medzi hráčmi v klube, 
medzi rodičmi a hráčmi,  vzťahy tré-
neri – hráči, rodičia – tréneri, rodičia 
– rodičia, tréneri – tréneri. Úroveň 
týchto vzťahov  významne ovplyv-
ňuje  vzťah detí k tenisu a výrazným 

spôsobom určuje úroveň motivácie 
do ďalšieho tréningového úsilia. 

Tenis – veľká samota

Tenis je v športovej teórii  defi no-
vaný ako individuálny šport. Svojím 
zameraním, v príprave a súťaži, 
vytvára špecifické podmienky na 
rozvoj sociálnych vzťahov. Kedysi 
som čítal výrok slávneho Švéda 
Björna Borga o tom, že tenis je 
veľká samota. O čom Borg hovoril? 
Profesionáli z  okruhu ATP a WTA 
vedia, čo tým myslel a určite by o 
tom vedeli rozprávať.  Čo je však 
pozoruhodné, o “samote tenisu” 
dnes vedia rozprávať mnohí hráči, 
ktorí majú jedenásť, dvanásť.....
pätnásť, či šesťnást rokov. Tento 
jav považujem za varovný signál, 
že dochádza k ohrozeniu rozvoja 
niektorých psychických vlastností 
dôležitých pre rozvinutie osobného 
a hráčskeho potenciálu. Keď štrnásť, 
pätnásťročný hráč vykazuje vo svo-
jom správaní a postoji syndrómy 
vyhorenia z tenisu, niečo nie je v 
poriadku.....Príčin môže byť, samo-
zrejme, niekoľko a z pravidla je to 
komplex viacerých okolností. Jed-
ným z dôvodov však býva absencia 
primeraných sociálnych kontaktov 
a väzieb v prostredí, v ktorom  hráč 
trénuje. O čo ide?

Ide o individuálny šport

Je nepochybné, že tenis je indi-
viduálny šport. Mnohí rodičia sú 
presvedčení, že jedine včasná in-
dividualizácia prípravy ich detí im 
zabezpečí úspech. Často im realita 
dáva za pravdu, keď sa deti, vedené 
od malička individuálne, presadzu-
jú v detskom a žiackom tenise. Na 
tomto mieste nechcem polemizovať 
o tom, aké miesto má individuálny 
tréning v príprave detí. Uznávam, že 
individuálny tréning má, za určitých 
okolností, svoje opodstatnenie aj v 
príprave detí. Akceptujem ho ako 
súčasť tenisovej prípravy. Možno by 
sme  mohli niekedy diskutovať o op-
timálnom percentuálnom zastúpení 
individuálneho tréningu v celkovej 
príprave detí. 

V čom teda vidím problém? 
Možno ani nie tak v samotnom 

individuálnom tréningu, ako skôr 
v tom, že takáto forma tréningu 
detí, akoby štartovala postupnú 
izoláciu, určitú separovanosť hráča 
od svojho prirodzeného okolia. To 
všetko sa deje vo veku, keď väčšina 
detí potrebuje pravý opak. Deti sa 
chcú tešiť na kamarátov v tréningu, 
na zábavu, možno “podpichovačky”, 
atmosféru pohody aj primeranej ná-
ročnosti, popri ktorej budú zvládať 
tréningové zaťaženie. 

Počiatočné úspechy

Deti, ktoré sa odmalička pripra-
vujú prísne individuálne, nemajú 
túto potrebu napĺňanú alebo len 
minimálne. Málokto to považuje 
za dôležité, lebo dieťa výkonnostne 
rýchlo napreduje a prichádzajú  prvé 
úspechy. Úspechy v začiatkoch po-
tvrdzujú “správnosť” zvolenej cesty 
a individualizácia prípravy sa zdo-
konaľuje, prerastá do všetkých vzťa-
hových rovín  hráčovho prostredia. 
Z hráčov klubu sa stávajú potencio-
nálni nepriatelia a konkurenti. Kon-
frontácia so spoluhráčom v klube sa 
pre niektorých rodičov stáva niekedy 
prehnanou koridou s vybičovanými 
emóciami a neskrývanou nepraj-
nosťou k protihráčovi. V takýchto 
podmienkach si ťažko deti vytvoria 
pozitívne vzťahy s klubovými spolu-
hráčmi. A verte, že aj to je dôležité 
pre ďalšie športové napredovanie.  

V predchádzajúcom príspevku som sa zameral 

na jeden z najdôležitejších motivátorov športovej 

činnosti, na radosť z hry. „Reč“ bola o tom, aké 

riziká predstavuje úsilie výhradne sa zamerať  na 

výsledky vo fáze športovej prípravy detí a mládeže. 

Poukázal som na to, aký tlak sa takýmto spôsobom 

môže vytvoriť na hráča a aké to môže mať dôsledky 

vo vzťahu rodič – dieťa.

Pokračovanie na s. 27

Vzťah rodič – dieťa v tenise
2. časť: Potreba akceptácie – chcem niekam patriť
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Spoločný úspech motivuje

Nevytvárajme deťom prostredie 
plné napätia a nezdravej konkuren-
cie, založenej na negatívnych emóci-
ách. Deti chodia na tenis preto, aby 
sa bavili a súťažili.  Nie preto, aby 
proti niekomu bojovali.

Nedávno som nechtiac vypočul 
jeden rozhovor, v ktorom na otázku, 
za ktoré družstvo, za koho bude istý 
hráč hrať, odpovedal rodič v roli 
trénera: “za nikoho, on hrá sám za 
seba!” Hm, neviem, či to takto cíti 
aj ten štrnástoročný hráč alebo či 
jeho okolie chce, aby to tak cítil. 
Pohľad na družstvo, v ktorom hrá 
každý sám za seba, je veľmi smutný. 
Naopak je radosť pracovať s tímom, 
kde myšlienka spoločného úspechu 
a vzájomnej spolupatričnosti dokáže 
zázraky! Nedá  mi, aby som to ne-

spomenul, lebo niekedy mám pocit, 
že mladým hráčom vnucujeme naše 
postoje bez toho, aby sme sa zaují-
mali o ich potreby.  

Sám vojak v poli

Niektorí rodičia dnes vytvárajú 
trinásť, štrnástťoročným deťom 
profesionálne podmienky, podľa 
vzoru hráčov z profesionálneho 
okruhu dospelých. Tieto deti majú 
svojho osobného tenisového tréne-
ra, osobného kondičného trénera, 
osobného fyzioterapeuta. Takmer 
všade majú individuálnu prípravu 
určenú vzťahom dospelý – dieťa. 
Aby toho nebolo dosť, tak od tri-
nástich rokov majú individuálne 
študijné plány a do školy chodia 
robiť len skúšky. Takže opäť len 
“dospelý – dieťa”. Mnoho rodičov za-
čína takýmto spôsobom  “izolovať” 
svoje deti práve v období, keď je ich 

potreba po rovesníckych kontaktoch 
najintenzívnejšia. 

Neviem, či niekto zo súčasných 
tridsiatnikov a starších zažil po-
dobný model prípravy. Predstavte 
si, že máte trinásť rokov: skúste hrať 
denne tenis tri hodiny s trénerom, 
skúste sám krúžiť denne 400 m 
okruhy na atletickej dráhe alebo 
sám šprintujte so stopkami v ruke, 
skáčte  doma denne so švihadlom, 
alebo šliapte denne v obývačke na 
stacionárnom bicykli. Cvičte sami 
vo fi tnes centre na strojoch. Zájdite 
jeden ráz do týždňa do školy, aby 
ste vedeli, čo sa máte učiť a učte sa 
doma. Ale ako?  Ak to nebudete 
zvládať, dostanete doučovateľku... 
Pripomínam, že máte trinásť. Ste 
vo veku, keď váš citový vývoj nie je 
ešte stabilizovaný, je poznamenaný 

všetkým, čo k tomuto veku patrí. 
Ako dlho to vydržíte? Rok, dva...
štyri? A potom? Neprídu výrazné 
úspechy, a vy si budete pripadať 
ako absolútne neschopný človek, 
ktorý nezužitkoval to, čo sa doňho 
investovalo. Možno vám to niekto 
z vášho blízkeho okolia aj naznačí, 
možno to povie priamo do očí.  Ak 
nemáte okolo seba ľudí a priateľov, 
ktorí vás podržia, s ktorými je zába-
va a môžete sa s nimi porozprávať 
o čomkoľvek, veľmi rýchlo skončíte 
frustrovaný  tenisom a so všetkým, 
čo s ním súvisí. 

Vyhorení juniori

Nechcem dramatizovať a pôsobiť 
zaujímavo, možno som niektoré 
situácie “pritiahol za vlasy”, ale vidieť 
dnes vyhorených šesťnástročných 
hráčov, nie je zriedkavosť. Vykazujú 
rovnaké symptómy, ako manažéri po 

desiatich rokoch tvrdej, intenzívnej  
a stresujúcej práce. Stereotyp “jednej 
karty” spraví svoje. Títo hráči sa 
po určitom čase ocitajú v kríze. Na 
cestu vpred už niet síl a späť sa niet 
kam vrátiť. Chýbajú im základné 
sociálne väzby, ktoré zanedbávali 
počas uplynulého obdobia. Ocitajú 
sa akoby vo vzduchoprázdne, ako-
by vytrhnutí z koreňov. Nepatria 
nikam. Ich prirodzenú potrebu 
niekam patriť, niekto od začiatku 
ignoroval. Zo začiatku to nepreká-
žalo. Individuálny prístup má určitý 
nádych exkluzivity, ktorý môže byť 
príjemný. Neskôr však mnohí za 
túto exkluzivitu draho platia. Nielen 
peniazmi, ale aj stratou vzťahov - 
koreňov, ktoré nám pomáhajú ustáť 
kritické situácie v športovej kariére 
aj v živote.
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◆  Túžba dosiahnuť úspech 

čo najskôr

◆  Klub, v ktorom sa sys-

tematick y nepracuje 

s deťmi, v dôsledku čoho 

neexistuje ročníková nad-

väznosť a vzniká absencia 

primeraného sparingu

◆  Nadmerný dôraz na tech-

nicko-taktickú úroveň 

hráča a zanedbávanie 

jeho psycho-sociálneho 

vývoja

◆  Nadštandardné fi nančné 

podmienky niektorých 

rodičov vedú k neefek-

tívnemu vynakladaniu 

prostriedkov (menej je 

niekedy viac)

◆  Nekrit ické pri j ímanie 

jednostranných infor-

mácií o princípoch úspe-

chu prenášaných ústnym 

podaním v rodičovskej 

komunite

◆  Presvedčenie, že indivi-

duálna starostlivosť je 

kvalitnejšia (či je vždy 

kvalitnejšia to neviem, 

ale drahšia je určite)

◆  U nás, dnes už takmer ab-

sencia skupinovej formy 

prípravy

Rizikové 
faktory vedúce 

k včasnej 
individualizácii 
v príprave detí

Dokončenie zo s. 22

◆  Rýchle psychické “opot-

rebovanie” (syndróm vy-

horenia)

◆  Strata motivácie

◆  Zaostávanie sociálno-

spoločenského rozvoja 

osobnosti

◆  Snaha vymaniť sa spod 

stereotypu môže viesť v 

pubertálnom období k 

nečakanému sociálno-

patologickému správa-

niu

◆  Dramatickejšie následky 

na sebavedomie hráča, 

ak neprídu očakávané vý-

sledky, lebo všetko bolo 

“nastavené na úspech”

◆  Zhoršenie vzťahu medzi 

hráčom a rodičom

Možné dopady 
včasnej 

individualizácie 
v príprave detí 

na psycho-sociálny 
vývoj hráča

Syndrón vyhorenia 
z tenisu sa objavuje už aj 

v juniorskom veku...

Aj úspech má svoj vývoj

Možno mi budete oponovať a 
poviete, doba sa zmenila, dnes sa 
to už inak nedá. Ak chce niekto v 
tenise niečo dokázať, musí pre to 
niečo obetovať. Úplne súhlasím. Za 
úspechom vo vrcholovom športe 
sa skrýva tvrdá práca, disciplína, 
odriekanie. Kto si toho nie je vedo-
mý, nech ani neuvažuje o kariére 
vrcholového športovca. Myslím si 
však, že tieto atribúty úspechu platili 
aj v minulosti. V tom sa nič nezme-
nilo. To, čo sa zmenilo v tenise (aj 
v športe všeobecne), je posunu-
tie vekovej hranice smerom dolu 
(hlavne u dievčat), pri dosahovaní 
vrcholných výkonov. Preto rastie 
túžba niektorých rodičov dosiahnuť 
úspechy čo najskôr a urobiť preto 
všetko. Aj úspech má však svoj vývoj 
a treba rešpektovať jeho zákonitosti. 
Jedným z predpokladov úspešnosti 
v akejkoľvek ľudskej činnosti (šport 
nevynímajúc), je napĺňanie sociál-
nych vzťahov na všetkých úrovniach 
k plnej spokojnosti. 

Rešpektujem, že každý má slo-
bodné právo vybrať si svoju cestu. 
Netvrdím, že k úspechu vedie len 
jeden spôsob. Chcem len poukázať 
na riziká príliš včasnej individua-
lizácie v príprave detí a mládeže, 
ktorej cieľom je dosiahnuť úspech 
čo najskôr a ktorá nerešpektuje 
potrebu akceptácie vo vzťahoch s 
rovesníkmi.

Mgr. Peter BIELIK
e-mail: peterbielik@coaching-sport.sk

http://www.coaching-sport.sk
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V súčasnom tenise špičkoví hráči 
dokonale ovládajú krytie dvorca, 
majú perfektnú prácu nôh a urobiť 
pri výmene zo základnej čiary bod 
je veľmi náročné. Preto treba spojiť 
agresívnu hru zo základnej čiary 
s prechodom k sieti a ukončiť akciu 
pri sieti volejom alebo smečom, čo 
je podstatne jednoduchšie a efek-
tívnejšie. Funkciu tohto spojova-
cieho článku plnia práve nabiehané 
údery.

1. Kedy nabiehať 
k sieti?

K tomu, aby hráč mohol úspešne 
použiť nabiehané údery, musí si vy-
tvoriť vhodnú hernú situáciu:
-  treba dostať súpera pod tlak,
-  prinútiť ho, aby zahral skrátenú 

loptu, z ktorej by sa dalo úspešne 
nabiehať,

-  snažiť sa pri hre zo základnej čia-
ry hrať agresívne dlhé lopty, aby 
sme súpera držali vzadu za zá-
kladnou čiarou,

-  dostať súpera do pohybu, aby mal 
sťažené podmienky,

-  nabiehaný úder môže byť úspeš-
nejší, ak je zahraný prekvapujúco.

2. Realizácia 
nabiehaného úderu

Nabiehaný úder hráme v ply-
nulom pohybe s cieľom dostať sa 
čo najbližšie k sieti a tam zaujať čo 
najvýhodnejšiu pozíciu.

Tesne pred zahraním úderu 
sa vytáčame tak, že bokmi sme 
takmer natočení k sieti, náprah je 
kratší ako pri údere zo základnej 
čiary. Mimoriadne dôležitý je ply-
nulý pohyb, ako aj celkove perfekt-
ný tajming.

V podstate používame pri nábe-
hu najčastejšie:

a) údery s hornou rotáciou, pri 
ktorých zasahujeme loptu pred 
telom a v okamihu dokončovania 
úderu smeruje hlava rakety nahor. 
Lopta po dopade na dvorec odska-
kuje pod vplyvom hornej rotácie 
vysoko, čím dostáva súpera do ne-
príjemnej situácie.

b) údery so spodnou rotáciou, pri 
ktorých sa hlava rakety pohybuje 
pomalšie a pri dokončovaní úderu 
smeruje zhora nadol, odskok lop-
ty je nízky, kĺzavý a veľmi ťažko sa 
z nej súper prehadzuje.

3. Umiestnenie 
nabiehaného úderu

Cieľom je umiestniť nabiehaný 
úder tak, aby bol defenzívny hráč, 
pri snahe prehodiť súpera, v čo 
najťažšej situácii:

-  nabiehaný úder by mal mať pri-
meranú dĺžku (lopta by mala do-
padnúť čo najbližšie k základnej 
čiare) i dostatočnú rýchlosť,

-  smer lopty treba zvoliť podľa 
pozície protihráča, aby sme ho 
dostali do pohybu, do náročnej 
situácie,

-  vhodnejšie je nabiehať po úderoch 
umiestnených po čiare, pretože 
tým znižujeme súperove uhlové 
možnosti prehodu (krížny nabie-
haný úder otvára brániacemu sa 
hráčovi dvorec na prehodenie),

-  výhodnejší je nábeh do bekhendo-
vej strany (podľa štatistík smeruje 
do bekhendovej strany až 80% 
nabiehaných úderov), pretože 
smer prehodu súpera z forhen-
dovej strany je ťažko predvídateľ-
ný – môže zmeniť smer letu lopty 
tesne pred zásahom nepatrným 
pohybom zápästia,

-  nabiehaný úder sa snažíme 
umiestniť na slabšiu stranu súpera

-  ak má súper slabšie druhé po-
danie, môžeme nabiehať priamo 
po returne (používame často 
tzv. opačný forhend, pri kto-
rom obiehame loptu zahranú do 
bekhendovej strany a agresívnym 
forhendom zahráme nabiehaný 

úder) alebo po úderoch so spod-
nou rotáciou,

-  ako taktický variant môžeme 
použiť aj umiestnenie dlhým 
úderom k stredu základnej čiary, 
čím podstatne redukujeme sú-
perove možnosti zahrať kvalitné 
krížne prehody

-  pri nábehu treba použiť, pokiaľ 
je to možné, svoj najlepší úder.

Pozícia nabiehajúceho hráča 
po zahraní úderu

-  dôležité je nabehnúť čo najbliž-
šie k sieti, do vhodnej pozície na 
hru pri sieti, ktorá umožňuje aj 
krytie prehodov,

-  po zahraní nabiehaného úderu 
sa pohybujeme dopredu, za-
ujmeme pozíciu bližšie v smere 
zahraného nabiehaného úderu 
(nie v strede, pretože brániaci 
hráč by nás mohol ľahšie preho-
diť),

-  aby sme mohli pohotovo reago-
vať na súperov prehod, zaujme-
me pozíciu split-step

Frekvenciu používania nabieha-
ných úderov volíme v prvom rade 
podľa kvalít súpera (jeho schop-
ností zahrať kvalitné prehody) ako 
aj podľa povrchu. Častejšie nabie-
hame na rýchlejších povrchoch, 
pretože na nich je súper vo veľmi 
náročnej situácii.

Ladislav MACKO,
metodik STZ 
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Taktika nabiehaných úderov
Významnú úlohu v útočnej stratégii 
a taktike tenistu hrajú nabiehané údery. 
Plnia funkciu pri prechode hráča zo 
základnej čiary k sieti.

Nabiehaný forhend Poliaka Wojciecha 
LUDKOWSKÉHO a našej Petry JŮROVEJ
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Hĺadáme

tenisových trénerov

Wilson Racquet Sports, svetová 
značka  číslo 1 v tenise,  ofi ciálne 
uviedla začiatkom marca na glo-
bálnom stretnutí svojich zástupcov 
v  Las Vegas [K]Faktor,  najnovšiu 
evolúciu v technológiách výroby 
rakiet. Kombináciou novej generá-
cie nanotechnologicky upravených 
materiálov, s tromi unikátnymi 
inováciami v konštrukcii rámov, po-
skytuje [K]Faktor najvyššiu úroveň 
[K]ontroly pre všetky typy hráčov. 

Svetová jednotka Roger Federer, 
ktorý zohral dôležitú funkciu vo 
vývoji nových [K] Six One rakiet, 
pozdravil účastníkov stretnutia 
prostredníctvom telemostu z Duba-

ia, kde sa práve zúčastnil na turnaji 
s novým typom rakety. V reakcii na 
otázku, ”Čo prináša [K]Faktor jeho 
hre”, Federer povedal:“ Nová [K] 
Six.One raketa mi dáva neuveriteľ-
ný pocit kontroly. S technológiou 
[K]Factor, posunul Wilson výrobu 
rakiet na úplne novú úroveň. Oce-
ňujem najmä to, ako mi pomáha 
kontrolovať hru.“

[K]Faktor predstavuje prelom v 
technológiách výroby rakiet, pretože 
neprináša iba jedno technologické 
zlepšenie, ale dokonca štyri exklu-
zívne inovácie, ktoré spoločným 
pôsobením dávajú každému hráčovi 
možnosť spoznať výhody [K]Faktor.

“Je to skutočný technologický 
systém, ktorý sa prejavuje nepo-
rovnateľnou kontrolou hry”, hovorí 
Jon Muir, generálny riaditeľ Wilson 
Racquet Sports.  “Táto novinka pro-
spela hre Rogera Federera i Sereny 
Williamsovej a sme radi, že tieto 
výhody môžeme poskytnúť hráčom 
na každej úrovni.”  

Štyri kľúčové technológie [K]Fac-
tor zahŕňajú:
u [K]arophite Black: Nová gene-

rácia štruktúry,tvorená unikátnym 
procesom na nanoskopickej úrovni, 
dáva rakete viac citu, pevnosti a do-
konca aj viac stability 

u [K]onnector: Dve externé 
krídla umiestnené ma každej strane 
hlavy predĺžujú čas kontaktu lopty 
na výplete pri úderoch.  Tento prvok 
poskytuje lepšiu kontrolu a komfort 
s väčším “sweet spot”. 
u[K]ontour Yoke: Nová techno-

lógia tvorby rámu zvyšuje tuhosť v 
najviac zaťažovaných bodoch rakety 
na zlepšenie torznej stability.
u[K]ompact Center: Nová ino-

vácia v priemyselnom dizajne, ktorá 
zlepšuje narábanie s raketou a jej 
manévrovateľnosť pri poskytnutí 
vyššej kontroly. Priamo inšpirovaná 
Rogerom Federerom.

Viac info: www.wilson.com 
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Autorizovaní predajcovia:  Bratislava INTERSPORT • SCARLETT Dunajská Streda VIVAX Košice DOKA SPORT • CAPRICORN Martin UNISPORT Poprad UNIJUNIOR Prešov HIRKALA Trebišov ABBASI Žilina WAW 
Považská Bystrica JET SPORT Trnava PROFISPORT Spišská Nová Ves PREŠPORT Partneri pre tenisové kluby TOROSPORT • VaP WILSON • T. ZÁBORSKÝ

www.wilsonsports.sk
EXIsport  - oficiálny zástupca značky Wilson

Pri prachárni 18/A, 040 11 Košice, tel.: 055/788 14 11

( K ) O N T R O LT A K E

[K] SIX.ONE TOUR [K] SIX.ONE 95 [K] SIX.ONE TEAM [K] SIX.ONE LITE

Ra[K]eta Rogera Federera
340 g / 90 in2

Ra[K]eta No.1 na Tour
332 g / 95 in2

Ra[K]eta s ľahším rámom 
a lepšou manévrovateľnosťou

289 g / 95 in2

Nízka hmotnosť, 
maximálna [K]ontrola

249 g / 102 in2

Značka Wilson predstavila novinku
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Už aj  senior i  majú 

z a  s e b o u  h a l o v é 

m a j s t r o v s t v á  S R . 

Ich usporiadateľom 

b o l  v  d ň o c h  9 .  -

12.  marca 2007 TK 

Ratufa Levice, teda 

klub, ktorý si v tomto 

období  pr ipomína 

100. výročie svojho 

založenia.

Ako videl šampionát jeho riaditeľ 
Ing. Milan Mókuš?

„Veľmi milo nás prekvapila účasť. 
V poslednom čase sme totiž zaregis-
trovali pokles počtu účastníkov, no 
tentoraz ich bolo až takmer neuveri-
teľných 90! Mali sme z toho nemalú 
radosť, hoci sa na troch dvorcoch 

muselo hrať až do neskorých ve-
černých hodín. Ale z organizačnej 
stránky sme všetko celkom dobre 
zvládli. 

Zo športovej stránky mal turnaj 
veľmi dobrú úroveň. Najlepšiu sme 
zaregistrovali vo vekovej kategórii 
45+. Dominoval v nej nenasadený 

Ján Surový (TK Ružomberok), ktorý 
vyhral nielen dvojhru, ale aj štvor-
hru. Jeho partnerom bol Ľubomír 
Pohánka (TK Ratufa Levice). Nie 
je bez zaujímavosti, že vo vekovej 
kategórii 55+ získal dva tituly aj 
Karol Hingis (TC Slávia Univerzita 
Košice), otec svetoznámej Martiny. 

Vo štvorhre mu pomáhal jeho od-
dielový kolega Jozef Brna.

Už sa tešíme na budúci ročník 
majstrovstiev, lebo v našom  areáli 
robíme rozsiahlu rekonštrukciu, 
a tak budeme môcť súťažiacim po-
skytnúť ešte lepšie prostredie ako do-
teraz. Verím, že to všetci ocenia.“ 

WELLNESS IN PERFECTION

Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

VÝSLEDKY

35+

1. kolo: Braniša – Jánošík 61, 67(4), 119, 

ŠF: Drozd – Havala 62, 61, Braniša – Hoff erík 

64, 64, Adámi – Polnišer 16, 62, 107, Varga 

– Tarabčík 61, 61, SF: Drozd – Braniša skr., 

Varga – Adámi 62, 64, F: Varga – Drozd 

64, 64.

Štvorhra, ŠF: Suláček, Engel – Župa, Tuleja 

64, 76(4), Šudy, Blaško – Gonda, Polnišer 

75, 63, Both, Tarabčík – Hofferík, Havala 

skr., Drozd, Varga – Braniša, Kaiser 62, 61, 

SF: Suláček, Engel – Šudy, Blaško 62, 

63, Drozd, Varga – Both, Tarabčík 63, 62, 

F: Drozd, Varga – Suláček, Engel skr.

40+

1. kolo: Tuleja – Mikláš 76(3), 60, Ivan 

– Polcík 76(5), 36, 105, Briestenský – 

Strýček skr., Jarábek – Šudy 62, 62, Gonda 

– Grunnert skr., ŠF: Suláček – Tuleja 60, 75, 

Ivan – Briestenský 62, 62, Both – Jarábek 

64, 62, Engel – Gonda 61, 61, SF: Ivan 

– Suláček 63, 62, Both – Engel skr., F: Both 

– Ivan 76(0), 60.

45+

1. kolo: Cepka – Tuvšinžargal 46, 63, 105, 

Surovič – Kaiser 64, 75, Kurpas – Hulina 61, 

64, 2. kolo: Župa – Sedlák 61, 60, Surový 

– Cepka 61, 60, Mókuš – Tomčík 75, 61, 

Valašík – Blaško 76(1), 60, Surovič – Mikula 

64, 64, Škoda – Psalman 60, 60, Kurpas 

– Veselovský 62, 61, Skonc – Kollár 62, 61, 

ŠF: Surový – Župa 60, 61, Mókuš – Valašík 26, 

63, 108, Škoda – Surovič skr., Skonc – Kurpas  

61, 61, SF: Surový – Mókuš 61, 61, Skonc 

– Škoda 64, 75, F: Surový – Skonc 64, 62.

Štvorhra, 1. kolo: Chobot, Skonc – Sedlačko, 

Schwarzbacher 61, 62, ŠF: Cerovský, Valašík 

– Čistý, Kurpas 63, 16, 103, Chobot, Skonc 

– Sedlačko, Schwarzbacher 61, 62, Pohánka, 

Surový – Kollár, Sedlák 60, 63, Mókuš, Škoda 

– Kuťka, Mišák 61, 61, SF: Chobot, Skonc 

– Cerovský, Valašík 63, 75, Pohánka, Surový 

– Mókuš, Škoda 64, 63, F: Pohánka, Surový 

– Chobot, Skonc 64, 64.

50+

1. kolo: Kurek – Pohánka 75, 75, 2. kolo: Čistý 

– Kuťka 60, 76(6), Kurek – Schwarzbacher 63, 

63, Angst – Sedlačko 62, 63, Chobot – Mišák 

62, 75, S. Páleník – Stopa 75, 57, 103, Stacho 

– Poruban 75, 62, Babák – Schiff er 61, 63, 

Cerovský – Zelienka 61, 63, ŠF: Čistý – Kurek 

62, 60, Angst – Chobot 64, 63, Stacho – S. 

Páleník 64, 62, Cerovský – Babák 26, 63, 1210, 

SF: Angst – Čistý 63, 63, Stacho – Cerovský 

skr., F: Stacho – Angst 62, 62.

55+

1. kolo: Herman – Čaniga 62, 62, Kobylka 

– Dančo 61, 61, Urbanec – Pekarčík 63, 67(4), 

119, Hingis – Filipovič 61, 63, Matejovský 

– Mačuga 76(2), 61, ŠF: Žufka – Herman 64, 

63, Kobylka – Urbanec 63, 63, Hingis – Bagar 

61, 61, Antolík – Matejovský 61, 61, SF: Žufka 

– Kobylka skr., Hingis – Antolík skr., F: Hingis 

– Žufka skr.

Štvorhra, ŠF: Hingis, Brna – Filipovič, 

Matejovský 64, 60, Antolík, Bagar – Pekarčík, 

Mačuga 61, 62, SF: Hingis, Brna – Urbanec, 

Kobylka 76(5), 46, 104, Herman, Žufka 

– Antolík, Bagar 16, 62, 108, F: Hingis, Brna 

– Herman, Žufka 62, 62.

60+

ŠF: Poloma – Zavacký 62, 62, Kaša – Boroš 

62, 62, SF: Brna – Poloma 67(2), 75, 106, 

Horváth – Kaša 61, 60, F: Horváth – Brna 

61, 62.

65+

ŠF: Černák – Štulajter 64, 62, Fillo – Pipaš 46, 

62, 102, Baláž – Novota 64, 63, SF: Tománek 

– Černák 62, 62, Baláž – Fillo 63, 57, 108, 

F: Tománek – Baláž 76(4), 76(2).

Štvorhra, SF: Tománek, Čenger – Filo, 

Štulajter 61, 62, Novota, Pipaš – Baláž, 

Černák 64, 62, F: Tománek, Čenger – Novota, 

Pipaš 61, 60.

70+

Čenger – Molnár 62, 61, Varchulík – Molnár 

62, 61, Varchulík – Čenger 62, 62.

Konečné poradie: 1. Varchulík, 2. Čenger, 

3. Molnár.

75+

Ferienčik – Babák 64, 62, Babák – Sleziak 61, 

61, Ferienčik – Sleziak 62, 61.

Konečné poradie: 1. Ferienčik, 2. Babák, 

3. Sleziak.

Tlačenica na dvorcoch Tlačenica na dvorcoch 
Ratufy LeviceRatufy Levice

Časť účastníkov šampionátu
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Indian Wells nežičil jednotkám. 
Senzáciou prvého tohtoročného 
turnaja majstrovskej série bola prehra 
Rogera Federera s Argentínčanom 
Guillermom Caňasom, ktorý sa na 
okruh vrátil vlani v septembri po 
odpykaní si 15-mesačného trestu za 
doping. O dva dni neskôr podľahla 
v Tennis Garden v osemfinále 
ženskej dvojhry obhajkyňa titulu 
Maria Šarapovová krajanke Vere 
Zvonarevovej, hoci viedla 6:4, 5:4 a 
podávala na víťazstvo! Ruska prišla 
o trón kráľovnej ženského tenisu, 
na ktorom ju vystriedala Belgičanka 
Justine Heninová.

Grand Slam západu, ako orga-
nizátori púštneho turnaja v kali-
fornskom Indian Wells s obľubou 
volajú svoje podujatie, pripravil 
celú sériu prekvapení na účet fa-
voritov. Pravda, Federerova prehra 
bola senzáciou najväčšieho kalibru. 
Ako sa zrodila? 

Švajčiar sa cestou do Kalifornie 
zastavil v Los Angeles, kde zavolal 
35-ročnému Petovi Samprasovi, že 
by si s ním rád zatrénoval. „Bol som 
nadšený, keď mi povedal, že si bez 
problémov môžeme spolu zahrať,“ 
líčil svoje pocity Roger. Odohrali 
aj pár setov a Švajčiar poznamenal: 
„Nebránil by som sa zahrať si s ním 
na exhibícii.“

V Indian Wells mal Federer 
v prvom kole voľno a v druhom ho 
čakal lucky loser Caňas. Argentín-
čan, najvyššie nasadený hráč kva-
lifi kácie, totiž v jej fi nále podľahol 
v troch setoch Nemcovi Waskemu. 
Do svojho prvého hlavného turnaja 
série Masters, po odpykaní trestu, 
sa dostal so šťastím, keď z Indian 
Wells odstúpil Belgičan Malisse. 
V prvom kole vyhral nad Čechom 
Hájekom a prišla veľká výzva – Fe-
derer.

„To je výborné. Nastúpim proti 
jednému z najdôležitejších hráčov 
histórie. Skúsim si to užiť,“ vravel 
29-ročný rodák z Buenos Aires. 
Naozaj si to užil – vyhral 7:5, 6:2 
a štatistikom zbierajúcim Federero-
ve rekordy ušetril robotu. Súčasne 

zachránil krajanovi Vilasovi primát 
v počte výhier v sérii (47). 

„Bola to normálna prehra. Ja 
som nehral zle, súper bol lepší. 
Takých prehier sú stovky,“ bagate-
lizoval Federer, ktorý si dal počas 
zápasu ošetriť pľuzgiere. „Prehral 
som svoj prvý zápas na turnaji, čo 
nie je dobré. Raz to však muselo 
prísť,“ dodal. Čosi podobné sa mu 
stalo naposledy v auguste 2004 
v Cincinnati, keď zostal na rakete 
Dominika Hrbatého. Slovák je 
jedným z 11 hráčov, ktorí dokázali 
bazilejského rodáka zdolať odvtedy, 
čo je v pozícii svetovej jednotky (od 
4. 2. 2004). Nadalovi sa to podarilo 
šesť ráz. Jeho predchádzajúcim pre-
možiteľom – pred Caňasom – bol 
Andy Murray. Škót nad ním vyhral 
vlani 16. augusta v 2. kole turnaja 
v Toronte. Kto ďalší bude úspešný 
v poľovačke na Federera?       (zw)
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Guillermo CAŇAS prijíma gratuláciu od Rogera FEDERERA

Guillermo Caňas po výhre nad 
Federerom prehral v Indian Wells 
so Španielom Moyom, ale jeho ná-
vrat do profesionálneho tenisu po 
dopingovej kauze je pozoruhodný. 
Argentínčanovi našli v Acapulku 
2005 vo vzorke moču zakázané 
diuretikom  Hydrochlortiazid. 
Caňas sa obhajoval tým, že látku 
dostal od lekárov v Mexiku v lieku 
proti bolesti hrdla a stále tvrdí, 

že nič zakázané vedome neužil. 
Nasledoval však dvojročný dištanc 
od augusta 2005. 

„Desať mesiacov trestu som 
strávil s právnikmi, nasledujúcich 
päť som dával všetko tenisu,“ 
popisuje Caňas obdobie mimo 
tenisu. Podarilo sa mu dosiahnuť 
skrátenie trestu o 9 mesiacov. Na-
ďalej bojuje za svoju rehabilitáciu 
a zrušenie fi nančnej sankcie, ktorú 

dostal od ATP (276 070 dolárov). 
S návratmi má Caňas skú-

senosti – roku 2001 sa mu, po 
operácii zapästia, podarilo do-
stať z 227. miesta rebríčka na 
pätnáste, o dva roky neskôr  sa 
situácia zopakovala. Po treste 
začínal z nuly vlani v septembri. 
Z 50 zápasov vyhral 45. Získal 5 
titulov na challengeroch, vyhral 
aj na okruhu ATP v brazílskom 

Costa Do Sauípe a získal dva body 
Argentíny v daviscupovom prvom 
kole v Rakúsku. Majiteľ siedmich 
titulov z okruhu ATP (vrátane 
toronského v sérii Masters 2002) 
si zaumienil byť do konca roka 
v prvej dvadsiatke. Najvyššie bol 
ôsmy – dva mesiace pred trestom 
roku 2005. Keď zdolal Federera bol 
60. hráčom svetového rebríčka, po 
Indian Wells 55.

Tomáš Berdych (ČR)

Guillermo Caňas (Arg.)

Albert Costa (Šp.)

Richard Gasquet (Fr.)

Tim Henman (V. Brit.)

Dominik Hrbatý (SR)

Gustavo Kuerten (Braz.)

Andy Murray (V. Brit.)

Rafael Nadal (Šp., 6 ráz) 

David Nalbandian (Arg.)

Marat Safi n (Rus.)
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O čo prišiel Federer v Indian Wells

●  Prehral po 41-zápasovej víťaznej šnúre, a tak mu odolal  

Vilasov rekord 47 vyhraných dvojhier v sérii.

●  Nezavŕšil métu 500 víťazných zápasov v kariére (potrebo-

val sa dostať do fi nále).

●  Neprekročil v zárobkoch 30 miliónov dolárov (stačilo mu 

byť v semifi nále).

Pozoruhodný Caňasov návratPozoruhodný Caňasov návrat

Premožitelia Federera 
odkedy je v pozícii jednotky
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Nové Záhrady 1/13, 82105 Bratislava, Tel.: 02/48235345, Mobil: 0905711236, E-mail: ttk@ttk.sk

Zaregistrujte sa na www.ttk.sk

a získajte 30% zľavu z cien!

TTK je oficiálny partner

S výpletmi Pacific hrajú: Dominika 
Cibulková, Michal Mertiňák, Michail 

Južnyj, Radek Štepánek, Karolina 
Schmiedlová, Barbora Kotelesová, Jana 

Čepelová, Oliver Nagy, Michal Marko 
a veľa špičkových juniorov. Výplety 

Pacific maximálne chránia hráčovu ruku, 
držia svoju pružnosť počas celej svojej 

životnosti a nepohybujú sa.

V našej predajni Vám 
profesionálne vypletieme Vašu 

raketu na elektrickom stroji
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V prémiach je už V prémiach je už 
rovnoprávnosťrovnoprávnosť

Na všetkých grandslamových 
turnajoch dostanú v tomto roku 
po prvý raz v histórii ženy rovnaké 
prémie ako muži. Ako posledný 
zrovnoprávnil odmeny Wimbledon, 
čo tenistky privítali s veľkým nad-
šením. „Je to skvelé, že to urobili. 
Teraz zostáva trochu pozadu Roland 
Garros,“ pripomenula Francúzka 
Amélie Mauresmová, wimble-
donská šampiónka, fakt, že víťazi 
v Paríži dostávali rovnaké prémie, 
ale v ďalšom poradí boli diferencie. 
Šéfovia antukového grandslamu 
však zareagovali a už aj v Paríži 
urobili zmenu – prémie budú roku 
2007 v plnom rozsahu rovnaké.

V Londýne boli 
rozdielne odme-
ny 123 rokov. Už 
prvá víťazka roku 
1884 Maud Wat-
s on ov á  d o s t a l a 
striebornú vázu 
za 20 guineí, kým 
William Renshaw, 
víťaz dvojhry mu-
žov, za 30. Po štarte 
profesionálnej éry 
dostala roku 1968 
Billie Jean Kingová 750 libier a Rod 
Laver 2000. Vlani bol rozdiel 30-
tisíc libier. Švajčiar Roger Federer 
dostal 655 tisíc libier, Amélie Mau-

resmová 625 tisíc.
Tí, ktorí boli 

proti zmene, ar-
gumetoval i ,  že 
ženy- na rozdiel 
od mužov-hra-
jú na dva víťaz-
né sety. Neboli 
však úspešní – vo 
Wimbledone sa 
napokon priklo-
nili k rovnopráv-
nosti.  „Tenis je 

jedným z mála športov, v ktorom 
muži a ženy súťažia na jednom 
mieste v rovnakom čase,“ zdôvod-
nil rozhodnutie vyrovnať prémie 

riaditeľ All England Clubu Tim 
Phillips. „Je to povzbudenie pre 
ženy na celom svete,“ komentovala 
trojnásobná víťazka Wimbledonu 
Venus Williamsová.

V Mebourne i na US Open sú 
rovnaké odmeny samozrejmosťou 
roky, na Roland Garros dali vlani 
rovnaké iba víťazom. Christian 
Bimes, prezident Francúzskej te-
nisovej federácie, však 16. marca 
potvrdil, že budú rovnaké v plnom 
rozsahu. Celková dotácia podujatia 
bude rekordných 20,34 mil. USD, 
čo je navýšenie o 7,2% oproti mi-
nulému roku. Víťazi získajú po 1,33 
milióna USD.

Vývoj prémií víťazov 

vo Wimbledone 

v profiére (v librách)

ROK MUŽI ŽENY
1968 2000 750
1978 19 000 17 100
1988 165 000 148 500
1998 435 000 391 500
2006 655 000 625 000

Šéfom opäť 
Ricci Bitti 

Na čele Medzinárodnej tenisovej 
federácie stojí už osem rokov Talian 
Francesco Ricci Bitti. Prezidentom 
ITF bude aj v treťom funkčnom 
období po sebe. Na kongrese ITF 
(20. - 22. júna v Tunise) je jediným 
kandidátom na funkciu prezidenta. 
Do 12-člennej exekutívy federácie 
k an d i duj e 
18 zástup-
cov národ-
ných fede-
rácii, medzi 
nimi jediná 
C h r i s t i n e 
Ungrichtová 
zo Švajčiar-
ska.

Woodbridge 
tancuje

Rekordér v poč-
te získaných deb-
l ov ých  t i tu l ov, 
Austrálčan Todd 

Woodbridge (35 r.), vyniká po za-
nechaní aktívnej tenisovej kariéry na 
tanečnom parkete. Víťaz 83 turnajov 
vo štvorhre vyhral so svojím foxtro-
tom jedno kolo austrálskeho vyda-
nia televíznej súťaže Let´s Dance. 
Woodbridge, ktorého dlhoročným 
partnerom na dvorci bol Woodforde 
(dvojicu prezývali Woodies), nie je 
jediným športovcom v austrálskej 
televíznej tanečnej šou nazvanej 
Tanec s hviezdami. Súťaží aj Tatiana 
Grigorievová, strieborná medailist-
ka OH v Sydney v skoku o žrdi.

Kratochvil 
sa vracia

Bernský rodák českého pôvodu 
Michel Kratochvil (28 r., na sním-
ke) sa po dvojročnej odmlke vracia 
na dvorce. Posledný súťažný zápas 
odohral v decembri 2004. Potom si 
nechal zmraziť rebríček (bol 169.) 

a riešil svoje zdravotné problémy. 
Diagnostikovali mu alergiu na 
niektoré zložky potravy, ktoré mu 
spôsobovali pohybové aj únavové 
problémy. Bývalý hokejista, špičko-
vý tenista v juniorskej kategórii a da-
viscupový reprezentant Švajčiarska, 
túži po návrate do svetovej stovky. 
Najvyššie bol v rebríčku v lete pred 
piatimi rokmi - 35. 

Federer 
za jeden frank

Po Rafaelovi Nadalovi, ktorého 
si Španielska kráľovská pošta uctila 
vydaním známky vlani na jeseň, 
sa môžu fi latelisti tešiť aj známku 
s Rogerom Federerom. Švajčiarska 
pošta ju uvedie do obehu v apríli. 
Jej hodnota je 1 frank.K
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Slávnostnému odmeňovaniu v 
sále Národného tenisového centra 
robilo kulisu na zodpovedajúcej 
úrovni početné publikum, ktoré 
po skončení spoločenskej časti 
programu pokračovalo už viac 
pracovne na následnom Valnom 
zhromaždení BTZ. Na ňom sa 
pozitívnymi faktami hodnotili 
posledná letná i zimná sezóna, 
úspechy bratislavských tenistov 
na slovenských šampionátoch 
a k slovu sa dostali aj najbližšie 
plány regiónu, ekonomika i živá 
diskusia.

Slávnostnému oceňovaniu, pod 
taktovkou Antona Liteckého-Šve-
du, viceprezidenta STZ a podpred-
sedu BTZ, dominovalo najmä zná-
me tenisové meno Mečíř, po prvý 
raz však nie iba v mužskom, ale 
aj v ženskom rode. Za dlhoročnú 
úspešnú činnosť medzi rozhodca-
mi sa uznaniu zaslúžene dostalo 
Ladislavovi Mečířovi, jeho vnučka 
Lucie Mečířová si zasa prevzala 
ceny pre najúspešnejšiu dorasten-
ku na halových majstrovstvách 

Bratislavského regiónu vo dvojhre, 
dominovala v tejto vekovej kate-
górii aj vo štvorhre a do tretice jej 
patrí aj cena v ženskej štvorhre. 
Miloš Mečíř náš olympijský teni-
sový víťaz zo Soulu roku 1988, bol 
logicky hrdý na svoju dcéru i otca 
zároveň. Záujem prítomných o 
aktuálnu fotografi u predstaviteľov 
troch generácií Mečířovcov bol 
skutočne veľký.

Najúspešnejší hráči halových 
majstrovstiev Bratislavského re-
giónu roku 2007: mladší žiaci 
- dvojhra Matej Maruščák (Slávia 
STU), štvorhra Matej Búřil (Slo-
van) a Martin Caro (Slávia STU), 
mladšie žiačky - dvojhra Petra 
Uberalová (Slávia STU), štvorhra 
Marta Šrámková (Slávia Právnik) 
a Aneta Abrahámová (Slovan), 
starší žiaci - dvojhra Matej Pôbiš 
(Slovan), staršie žiačky - dvojhra 
Michala Kucharová (Slávia STU), 
dorastenci - dvojhra Rastislav 
Cisár (Spoje), štvorhra Marko 
Petržalka a Peter Šuran (obaja In-
ter), dorastenky - dvojhra Lucie 

Mečířová (Slovan), štvorhra Petra 
Jůrová a Lucie Mečířová (obe Slo-
van), muži - dvojhra Michal Mac-
ko (Slovan), ženy - dvojhra Mo-
nika Hadvigerová (Slávia STU), 
štvorhra Monika Hadvigerová a 
Lucie Mečířová. 

Ocenení, - tréneri: Antónia-
Magda Kucháriková (Slovan), Ľu-
bomír Kurek (Slávia Právnik), Ras-
tislav Nakládal (Inter), rozhodco-

via: Ladislav Mečíř (Slovan), Karol 
Bäuml (Iskra Matador), Dušan 
Sadovský (Lokomotíva), funkci-
onári: Jozef Popluhár (Pezinok), 
František Hubek (Zohor), Ján Ge-
linger (Malacky), Ľubomír Tencer 
(Spoje). Do Klubu tenisovej slávy 
BTZ pribudli ďalší dvaja členovia 
- Eleonóra Adamcová a Imrich 
Baron (obaja Slovan).

Tibor KŠIŇAN 

Bratislavský tenisový zväz hodnotil halovú sezónu a oceňoval najúspešnejších

Mečířovci v dvojnásobnom 
zastúpení
Tradične dva razy do roka sa na pôde Bratislavského 

tenisového zväzu slávnostne hodnotí uplynulá 

sezóna a jeho predstavitelia oceňujú pohármi a 

diplomami najúspešnejších hráčov. Po skončení 

halovej sezóny sa, okrem najlepších hráčov od 

najmladších až po seniorov, dostalo uznania aj 

dlhoročným trénerom, skúseným rozhodcom i 

obetavým funkcionárom. 

Stal sa v Slovane zázrak?
Slovo má vedúci tréner SVT Andrej ŠVACHO

„Ako z hodnotenia tenisových halových 
majstrovstiev Bratislavského regiónu 2007 
vyplýva, bodovalo na nich osem klubov. 
To, že Slovan Slovenská sporiteľňa skončil 
na prvej priečke, nás všetkých mimoriadne 
teší. Konečne sa nám podarilo predstihnúť 
Sláviu Agrofert STU. Najmä vďaka tomu, že 
zabodovalo aj mladšie i staršie žiactvo, teda 
nijaký zázrak sa nestal. Najúspešnejšou 
hráčkou bola Lucie Mečířová, ktorá 
bodovala v kategórii junioriek i žien, čo 
zrejme potešilo najmä jej otca Miloša, ktorý 
má – ako dlhoročný prezident klubu – na 
úspechu klubu leví podiel. Výrazne totiž 
podporuje najmä mládežnícky tenis a veľkú 

zásluhu má aj na tom, že klub má silného 
sponzora – Slovenskú sporiteľňu. Vďaka 
tomu si mohol dovoliť poskytnúť súťažným 
hráčom priestor na tréningy i zľavy, výrazne 
zrekonštruovať šatne, vybudovať klubovňu, 
v ktorej je výborná atmosféra. Po tréningu 
v nej mladí nájdu príjemne prostredie, na 
pobyt v nej sa vyslovene tešia, môžu si do 
nej pozvať aj kamarátov z iných klubov, 
dobre sa tam rozvíja klubový život. A to 
všetko sa odráža na bodovom zisku klubu. 
V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť aj 
prínos Michala Macka, ktorý – ako jeden 
z mála dospelých – hrá a získava pre Slovan 
body.“

Monika HADVIGEROVÁ a Lucie MEČÍŘOVÁ (vpravo)
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Poranenie väzov 
členkového kĺbu

Podvrtnutie členkového kĺbu je 
najčastejším poranením pohybo-
vého aparátu. Častejšie sú poško-
dené väzivové štruktúry z vonkajšej 
strany. Pri podvrtnutí môže dôjsť 
k natiahnutiu, natrhnutiu alebo 
kompletnému roztrhnutiu celej 
skupiny  väzov v tejto oblasti. Pri 
najzávažnejších poraneniach sú 
súčastne postihnuté aj kostné štruk-

túry, či už ako zlomeniny členkov 
alebo sú poškodené chrupkovité 
časti v samotnom kĺbe.

Poranený väz sa obvykle dobre 
hojí aj bez operácie, avšak nie vždy 
optimálne . Z úponu vytrhnutý väz  
sa môže  prichytiť na inom mieste. 
V inom prípade sa zhojí jazvou, 
ktorá môže obmedzovať rozsah 
pohybu alebo naopak, môže spô-
sobiť predĺženie väzu a dochádza 
k nestabilite členkového kĺbu.

Operačné riešenie je indikova-
né u mizivého percenta mladých 
športovcov, a aj to len po pretrváva-
júcich ťažkostiach a po dôkladnom 
vyšetrení.

Pri konzervatívnej liečbe platí 
všeobecne pravidlo, že pri liečbe 
podvrtnutého kĺbu je končatina 
imobilizovaná tak dlho, pokiaľ 
pretrváva bolesť, opuch a bolesť 
pri došľapovaní. Obvykle ide o 3- 8 
týždňov. 

V prípade, že nedošlo k natrhnu-
tiu väzov, členok neimobilizujeme, 
ale liečime studenými obkladmi, 
Prieznitzovými obkladmi a ban-
dážou.

Ak vznikne po úraze nestabi-
lita v členku, vinou predĺženia 
vonkajšieho väzivového systému, 
je vhodné pri športe použiť buď 
tejping, alebo ortézy. Ortéza musí 
fixovať bočné pohyby a musí 
umožniť voľný predo-zadný pohyb 

v členkovom kĺbe. Mala by byť 
z veľmi pevného materiálu - vhod-
ný je drytex. Z mojich skúseností 
s vrcholovými športovcami však 
vyplýva , že ortézy sú vhodné naj-
mä na tréning. Na zápasy je lepší 
kvalitný tejping, ktorý predsa len 
zabezpečí pevnejšiu fixáciu. Na 
členok sa za posledné dva roky už 
viac používajú  špeciálne elastické 
tepy, ktoré postupne vytláčajú 
klasické náplasťové pruhy. Tieto 
nové tejpovacie metódy sú jednak  
lacnejšie, jednak zatejpovanie 
členkového kĺbu netrvá dlhšie 
ako 1-2 minúty. Musia však byť 
správne naložené aby plnili svoju 
funkciu.

romanfano@zoznam.sk
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RNa tréning ortéza, na zápas tejping

Otázka: Mám 33 rokov a pri tenise som si podvrtol koleno. 

Pri vyšetrení na chirurgickej ambulancii mi vybrali z kolena 

krv. Po vyšetrení magnetickou nukleárnou rezonanciou 

mám zistený poškodený vnútorný meniskus. Koleno po 

mesiaci už nebolí a znovu sa venujem všetkým mojim špor-

tovým aktivitám. Mám ísť na operáciu? Ivan M.,Trenčín

Odpoveď:  Pri podvrtnutí kolena môže v ňom nastať rôzne 

poškodenie. Od poškodenia kĺbového puzdra, menisku, vnú-

torných skrížených väzov, až po poškodenie chrupavky. Všetky 

tieto štruktúry pri poranení spôsobujú výron krvi v kolene. 

Aj po skúsenostiach s novými miniinvazívnymi operačnými 

metódami - artroskopiou, nie je v súčasnosti krv v kolene 

vždy dôvodom na operačný zákrok. Najdôležitejšie je klinické 

vyšetrenie pacienta a jeho subjektívne ťažkosti. Často sa po-

darí poranené koleno doliečiť konzervatívnym spôsobom, ale 

pri pretrvávaní ťažkostí je dôvod na artroskopické ošetrenie 

kolenných štruktúr.
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CENNÍK INZERCIE     

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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STZ Marketing s.r.o.

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Andrea Kostíková

Mobil: 0903 184 234

Tel.: +421/2/4920 9885

Fax: +421/2/4920 9878

E-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBÁLKA
strana rozmery formát cena poznámka vzor

1* 60x15 banner 5 000 sadzobný obrazec X
4 210x297 1/1 30 000 +spadávka 3mm A

2, 3 210x297 1/1 24 000 +spadávka 3mm A

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena poznámka vzor
210x297 1/1 17 500 +spadávka 3mm A
190x264 1/1 17 500 sadzobný obrazec B

93x264 1/2   9 800 sadzobný obrazec C
190x130 1/2   9 800 sadzobný obrazec D
190x85 1/3   7 400 sadzobný obrazec E

93x130 1/4   5 900 sadzobný obrazec F
190x63 1/4 5 900 sadzobný obrazec G

93x85 1/6   4 200 sadzobný obrazec H

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKLADAČKY
cena za vkladanie               5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v Sk za uverejnenie 

v jednom čísle. K cenám sa pripočítava DPH 

vo výške 19%.

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 50,- Sk

každé ďalšie slovo 10,- Sk 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENÍM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%

vzor G
1/6 >

93 x 85 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 130 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 85 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 130 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 264 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 264 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor A
1/1 > 

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm 

vzor X
banner > 

60 x 15 mm 

sadzobný 
obrazec X

KONTAKT

* V cene za banner na titulnej strane je 2x opakovanie vo vnútri časopisu

Gvzor G
1/4 >

190 x 63 mm 
sadzobný 

obrazec

JUNIORI
RIGA, LOTYŠSKO

(ITF 4, 5. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Piekart (Poľ.) – Čižnár 

61, 63, Toni (8-Fín.) – Vošček 60, 46, 75.

MANSOURAH, ALŽÍRSKO

(ITF 5, 5. 3.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Mina (Fr.) – Šuran 

64, 63.

ORAN, ALŽÍRSKO

(ITF 4, 12. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Šuran – Capello (Tal.) 

46, 76(4), 64, 2. kolo (fi nále): Šuran – Auf 

(Egy.) 61, 60.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Almeida (Por.) 

– Šuran 60, 63.

Štvorhra, 1. kolo: Olivo, Sternbach (Arg./

Fr.) – Šuran, Yasri (Alž.) 63, 46, 61.

BANGKOK, THAJSKO

(ITF 1, 12. 3.)

2. kolo: Brázdil (8) – Gauthier (Kan.) 63, 57, 

64, 3. kolo: Wachiramonowong (9-Thaj.) 

– Brázdil 64, 64.

Štvorhra, 2. kolo: Brázdil, Siriluethaiwattana 

(2-SR/Thaj.) – Bhambri, Singh (Ind.) 46, 61, 

75, štvrťfi nále: Jonasson, Sekulic (Švéd.) 

– Brázdil, Siriluethaiwattana 46, 64, 63.

JUNIORKY
ALMERE, HOLANDSKO

(ITF 4, 21. 2.)

1. kolo: Kovarčíková (1) – Oyenová (Bel.) 63, 

36, 64, 2. kolo: Cerverová-Vazquezová (Šp.) 

– Kovarčíková 62, 46, 62.

NURNBERG, NEMECKO

(ITF 4, 28. 2.)

Kvalifi kácia, 2. kolo (fi nále): Mečířová (2) 

– Pillotová (Tal.) 62, 76(2).

Hlavná súťaž, 1. kolo: Mečířová – Berg-

nerová (Nem.) 75, 62, 2. kolo: Stephanová 

(7-Nem.) – Mečířová 63, 61.

Štvorhra, 1. kolo: Dajevičová, Mečířová 

(Chorv./SR) – Cudermanová, Jermanová 

(Slo.) 62, 63, štvrťfi nále: Battová, Szekelyová 

(1-Maď.) – Dajevičová, Mečířová 63, 63.

RIGA, LOTYŠSKO

(ITF 4, 5. 3.)

Kvalifi kácia, 2. kolo (fi nále): Voščeková 

– Mihailovová (Lot.) 75, 62.

Hlavná súťaž,  1.  kolo:  Voščeková 

– Valdmaneová (Lot.) 62, 61, 2. kolo: 

Ciepluchová (2-Poľ.) – Voščeková 61, 61.

Štvorhra, 1. kolo: Kaniová, Zaniewská 

(Poľ.) – Pintusovová, Voščeková (B-rus./SR) 

61, 62.

SAN JOSE, KOSTARIKA

(ITF 3, 5. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Schnappová – Reife-

rová (Kost.) 60, 60, 2. kolo (fi nále): Rascho-

vá (6-Guat.) – Schnappová 62, 26, 64. 

MANSOURAH, ALŽÍRSKO

(ITF 5, 5. 3.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Auerová (Rak.) 

– Peterčáková 60, 61, 2. kolo (fi nále): Jůrová 

(1) – Kölová (3-Rak.) 64, 60.

ESCH/ALZETTE, LUXEMBURSKO

(ITF 2, 6. 3.)

1. kolo: Juríková – Mrdezová (1-Chorv.) 64, 

64, Wickmayerová (Bel.) – Širilová (7) 60, 62, 

2. kolo: Juríková – Van Kampenová (Hol.) 64, 

75, štvrťfi nále: Juríková – Radovanovicová 

(Fr.) 63, 75, semifinále: Piterová (4-Poľ.) 

–  Juríková 62, 

76(8).

Štvorhra, štvrťfi -

nále: Juríková, Ši-

rilová (3) – Costa-

sová-Moreirová, 

Radovanovicová 

(Šp./Fr.) 60, 76(3), 

semifinále: Ju-

ríková, Širilová 

– Kaňáková, Ku-

bičíková (ČR) 46, 

63, 63, fi nále: Pi-

terová, Zagorská 

(Poľ.) – Juríková, 

Širilová 64, 63.

ORAN,

ALŽÍRSKO

(ITF 4, 12. 3.)

Kv a l i f i k á c i a , 

1. kolo: Town-

rowová (V.Brit.) – Jůrová (3) 63, 64, Jullie-

nová (Fr.) – Peterčáková 61, 61.

BANGKOK,

THAJSKO

(ITF 1, 12. 3.)

1. kolo: Kovarčíková – Gumulyová (Indon.) 

w.o., 2. kolo: Kolesničenková (12-Uzb.) 

– Kovarčíková 75, 63.

Štvorhra, 1. kolo: Narattanová, Saeny-

aukhotová (Thaj.) – Jedinarovová, Kovarčí-

ková (Rus./SR) 76(3), 64.

LAGOS, NIGÉRIA

(ITF 4, 14. 3.)

2 .  ko l o :  B a r a n ov á  –  A .  K o d j o e o -

vá  (Gha. )  62 ,  76 ,  štvr ťf inále:  Sa-

muelová (Nig.)  – Baranová 64,  63.

Slovenskí juniori na turnajoch v zahraničí
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Monika ŠIRILOVÁ (Tatran Prešov) bola s Juríkovou vo fi nále 
štvorhry v Luxembursku
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BESANCON, FRANCÚZSKO

(CH, 100 000 USD + H, 19. 2.)

1. kolo: Lacko – Soeda (Jap.) 76(2), 62, 

Eysseric (Fr.) – Mertiňák 64, 64, 2. kolo: Gil 

(Por.) – Lacko 67(4), 64, 63.

Štvorhra, 1. kolo: Stachovský, Tereščuk 

(Ukr.) – Carlsen, Lacko (Dán./SR) 75, 64, 

Eschauer, Gil (Rak./Por.) – Mertiňák, Norman 

(2-SR/Bel.) 46, 63, 13:1.

ZÁHREB, CHORVÁTSKO

(TE 2, 15 000 USD, 19. 2.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Ogrizek (Chorv.) 

– Polášek (2) 64, 63, Semjan (3) – Hadžič 

(Chorv.) 75, 57, 63, Horečný – Halužan 

(Chorv.) 61, 61, Rožič (Chorv.) – Zelenay 

(12) 62, 75, Pažický – Sakač (Chorv.) 67(3), 

62, 61, Kližan – Čonkič (6-Srb.) 61, 64, 2. 

kolo: Semjan – Horečný 63, 63, Katič (5-Srb.) 

– Požický 76(3), 36, 75, Kližan – Pažman 

(Chorv.) 64, 32 ret., 3. kolo (fi nále): Semjan 

– Rožič 67(5), 76(2), 63, Kližan – Martinovič 

(10-Chorv.) 61, 63.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Levy (3-Izr.) – Kližan 

64, 63, Bondarenko (Ukr.) – Semjan 67(4), 

62, 76(4).

TRENTO, TALIANSKO

(TE 2, 15 000 USD, 19. 2.)

1. kolo: Červenák (3) – Dell´Acqua (Tal.) 

64, 64, Čapkovič (7) – Sitak (Rus.) 64, 61, 

2. kolo: Červenák – Brands (Nem.) 76(5), 

76(2), Čapkovič (7) – Accardo (Tal.) 63, 62, 

štvrťfi nále: Červenák – Čapkovič 63, 62, 

semifinále: Stoppini (1-Tal.) – Červenák 

63, 61.

BROWNSVILLE, TX, USA

(TE 4, 15 000 USD, 19. 2.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Bohunický (13) – Date 

(Barb.) 63, 62, 2. kolo: Bohunický – Pomeroy 

(USA) 61, 64, 3. kolo (fi nále): Bohunický 

– Das (6-USA) 64, 64.

Hlavná súťaž, 1. kolo: van der Merwe (8-

JAR) – Bohunický 36, 76(9), 63.

CHERBOURG, FRANCÚZSKO

(CH, 50 000 USD + H, 26. 2.)

1. kolo: Lacko – Sidorenko (Fr.) 62, 64, 

Mertiňák – Healey (Austr.) 75, 36, 63, 2. 

kolo: Lacko – Vik (4-ČR) 75, 76(1), Montcourt 

(8-Fr.) – Mertiňák 63, 36, 61, štvrťfi nále: 

Montcourt – Lacko 76(7), 63.

Štvorhra, 1. kolo: Mertiňák, Vik (1-SR/ČR) 

– Gil, Ch. Rochus (Por./Bel.) 62, 57, 10:6, 

Kubot, Norman (2-Poľ./Bel.) – Carlsen, Lacko 

62, 63, štvrťfi nále: Mertiňák, Vik – Chadaj, 

Przysiezny (Poľ.) 64, 36, 10:7, semifi nále: 

Mertiňák, Vik – Drake, Warburg (USA) 62, 

61, fi nále: Mertiňák, Vik – Kubot, Norman 

62, 64.

WOLFSBURG, NEMECKO

(CH, 25 000 USD + H, 26. 2.)

1. kolo: Bloomfi eld (8-V.Brit.) – Klec 61, 62.

Štvorhra, 1. kolo: Karanusič, Klec (Chorv./

SR) – Marks, Zelch (Nem.) 63, 63, štvrťfi nále: 

Goodall, Mertl (V.Brit./ČR) – Karanusič, 

Klec w.o.

CASTELGANDOLFO, TALIANSKO

(TE 3, 10 000 USD, 26. 2.)

1. kolo: Semjan – Piccari (Tal.) 67(5), 61, 

63, 2. kolo: Semjan – Moraru (2-Rum.) 75, 

62, štvrťfi nále: Doble (7-Fr.) – Semjan 46, 

75, 76(5).

LEUGGERN, ŠVAJČIARSKO

(TE 1, 10 000 USD, 26. 2.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Malajko (Nem.) 

– Pažický 76(2), 64, Somogyi – Vukovič 

(Chorv.) 57, 62, 76(5), 2. kolo: Guenat (5-

Švajč.) – Somogyi 61, 64.

HARLINGEN, TX, USA

(TE 5, 15 000 USD, 26. 2.)

Kvalifikácia, 1.  kolo: Bohunický – 

Templeman (USA) 61, 62, 2. kolo: Bohunický 

– Spencer (USA) 75, 62, 3. kolo (fi nále): 

Cleveland (1-USA) – Bohunický 64, 46, 63.

HULL-GATINEAU, KANADA

(TE 1, 10 000 USD, 5. 3.)

1. kolo: Bocko (5) – Torres (Braz.) 63, 76(8), 2. 

kolo: Zimmermann (USA) – Bocko 63, 61.

Štvorhra, 1. kolo: Munroe, Wettengel 

(Bah./USA) – Bocko, Cohen (4-SR/USA) 

63, 76(1).

JERSEY, VEĽKÁ BRITÁNIA

(TE 15, 15 000 USD, 5. 3.)

Kvalifi kácia, 2. kolo: Durdík – Ezer (Izr.) 60, 

62, Sikora (9) – Chetrit (Izr.) 62, 62, 3. kolo: 

Connolly (2-V.Brit.) – Durdík 64, 64, Keyser 

(Austr.) – Sikora 36, 63, 63.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Stančík (7) – Kolik 

(Izr.) 63, 63, 2. kolo: Stančík – Eaton (V.Brit.) 

63, 61, štvrťfinále: Satschko (2-Nem.) 

– Stančík 36, 62, 76(4).

Štvorhra, 1. kolo: Krkoška, Stančík (ČR/SR) 

– Kutáč, Satschko (1-ČR/Nem.) 62, 75, 

štvrťfinále: Krkoška, Stančík – Roche, 

Ysern (Fr.) 64, 36, 63, semifi nále: Krkoška, 

Stančík – Demekhine, Grassi (Rus./Tal.) 63, 

64, fi nále: Krkoška, Stančík – de Rijke, van 

der Duim (3-Hol.) 62, 60. 

OUJDA, MAROKO

(TE 1, 10 000 USD, 5. 3.)

1. kolo: Kližan – de Luna (7-Šp.) 64, 63, 

Crivoi (2-Rum.) – Semjan 64, 62, 2. kolo: 

Kližan – El Amrani (Mar.) 10 ret., štvrťfi nále: 

Crivoi – Kližan 63, 63.

Štvorhra,  1.  kolo:  Kl ižan,  Semjan 

– Grammare, Matesanz (Fr./Šp.) w.o., 

štvrťfi nále: Kližan, Semjan – Alund, Decoud 

(5-Arg.) 63, 36, 63, semifinále: Kližan, 

Semjan – El Aarej, Ziadi (Mar.) 64, 61, fi nále: 

Gonzalez, Patriarca (1-Arg.) – Kližan, Semjan 

46, 75, 64.

VADUZ, LICHTENŠTAJNSKO 

(TE 2, 10 000 USD, 5. 3.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Horečný (15) – 

Sattanino (Tal.) 63, 64, Lifšic (3-Rus.) – 

Somogyi 76(2), 64, 2. kolo (fi nále): Horečný 

– Beninca (Tal.) 76(1), 61.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Da Col (6-Tal.) 

– Horečný 36, 75, 61, Švarc – Borvanov 

(3-Mol.) 62, 60, 2. kolo: Švarc – Marek (ČR) 

62, 62, štvrťfi nále: Swinnen (Švajč.) – Švarc 

64, 67(4), 63.

McALLEN, TX, USA

(TE 6, 15 000 USD, 5. 3.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Bohunický (13) 

– Miller (USA) 61, 76(4), 2. kolo: Bohunický 

– Harrison (USA) 16, 63, 64, 3. kolo (fi nále): 

Bohunický – Mirzadeh (5-USA) 64, 26, 60.

Hlavná súťaž, 1. kolo: de Heart (USA) 

– Bohunický 57, 62, 62.

SARAJEVO, BOSNA A HERCEGOVINA

(CH, 25 000 USD + H, 12. 3.)

1. kolo: Karanusič (6-Chorv.) – Klec 63, 62.

SUNRISE, USA

(CH, 100 000 USD + H, 12. 3.)

1. kolo: Starace (Tal.) – Hrbatý (2) 76(5), 

62.

MONTREAL, KANADA

(TE 2, 10 000 USD, 12. 3.)

1. kolo: Kasiri (V.Brit.) – Bocko 64, 67(6), 

61.

LILLE, FRANCÚZSKO

(TE 4, 15 000 USD + H, 12. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Polášek (3) – Claeys 

(Bel.) 60, 61, Zelenay (8) – Watremez (Fr.) 63, 

63, 2. kolo (fi nále): Dupuy (Fr.) – Polášek 

76(4), 36, 61, Benneteau (11-Fr.) – Zelenay 

76(3), 61.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Ntamag (Fr.) – 

Zelenay 64, 62.

Štvorhra, 1. kolo: Polášek, Zelenay – de 

Bakker, Ionita (Hol./Rum.) 75, 63, štvrťfi nále: 

Polášek, Zelenay – Istomin, Kedriouk (1-Kaz.) 

67(5), 62, 76(3), semifi nále: Mergea, Wilson 

(3-Rum./USA) – Polášek, Zelenay 64, 75.

RAMAT HAŠHARON, IZRAEL

(TE 2, 10 000 USD, 12. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Durdík – Erlich (Izr.) 

62, 61, 2. kolo: Bessonov (B-rus.) – Durdík 

16, 76(3), 63, Sikora (12) – Tyntaryov (Izr.) 62, 

61, 3. kolo: Betov (B-rus.) – Sikora 62, 61.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Stančík – Ross (USA) 

63, 62, 2. kolo: Stančík – Kutáč (6-ČR) 62, 63, 

štvrťfi nále: Stančík – Eaton (V.Brit.) 61, 60, 

semifi nále: Stančík – Ysern (Fr.) 67(3), 61, 64, 

fi nále: Stančík – Lojda (7-ČR) 63, 64.

Štvorhra, 1. kolo: Krkoška, Stančík (ČR/SR) 

– Marrai, Volante (Tal.) 64, 76(3), Kutáč, 

Satschko (2-ČR/Nem.) – Ross, Sikora (USA/

SR) 63, 46, 62, štvrťfinále: Eaton, Inbar 

(V.Brit./Izr.) – Krkoška, Stančík (ČR/SR) 

63, 60.

RABAT, MAROKO

(TE 1, 15 000 USD, 12. 3.)

Kvalifi kácia, 2. kolo (fi nále): Semjan (2) 

– Nejdi (Mar.) 62, 61.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Kližan – Rachidi 

(Mar.) 63, 62, Červenák (7) – Kryvonos 

(USA) 76(6), 61, Čapkovič (8) – El Alaoui 

(Mar.) 64, 64, Aranguren (Arg.) – Semjan 

60, 62, 2. kolo: Kližan – Červenák 16, 64, 64, 

Arazi (Mar.) – Čapkovič 62, 61, štvrťfi nále: 

Decoud (Arg.) – Kližan 64, 62.

Štvorhra, 1. kolo: Čapkovič, Červenák (4) 

– El Aarej, Fattar (Mar.) 57, 64, 64, Kližan, 

Semjan – Balleret, Recouderc (Mon./Fr.) 62, 

67(6), 60, štvrťfi nále: Čapkovič, Červenák 

– Kližan, Semjan 62, 46, 62, semifinále: 

Čapkovič, Červenák – Gonzalez, Patriarca 

(1-Arg.) 62, 63, fi nále: Čapkovič, Červenák 

– Popp, Šukin (2-Nem./Rus.) 62, 60.

WILEN, ŠVAJČIARSKO

(TE 3, 10 000 USD, 12. 3.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Somogyi – Ehrat 

(Švajč.) 61, 64, Horný – Zietsman (Nem.) 62, 

75, 2. kolo: Bejtulahi (Srb.) – Horečný (15) 

46, 64, 63, Wiesler (12-Nem.) – Somogyi 46, 

64, 60, Stojan (9-Švajč.) – Horný 46, 64, 62.

ŽENY
PORTIMAO, PORTUGALSKO

(10 000 USD, 19. 2.)

Kv a l i f i k á c i a ,  1 .  ko l o :  B o c z o v á  – 

Gunthardová (Por.) 62, 62, Mesnilová (Fr.) 

– P. Babáková 63, 61, 2. kolo: Boczová – 

Nosenková (Ukr.) 63, 64, Kajtazovičová (Slo.) 

– M. Babáková (9) 63, 63, 3. kolo (fi nále): 

Harmsen (5-Hol.) – Boczová 76(1), 64.

Štvorhra, kvalifikácia, 1. kolo (finále): 

Lehnhoff ová, Stephensonová (USA) – M. 

Babáková, P. Babáková 41, 42.

H l av n á  s ú ť a ž ,  1 .  ko l o :  B o c z o v á , 

Mohorčičová (SR/Slo.) – M. Babáková, 

P. Babáková 61, 61, 2. kolo: Lukičová, 

Vollmeierová (Slo.) – Boczová, Mohorčičová 

w.o. 

CLEARWATER, FL, USA

(25 000 USD, 19. 2.)

Kvalifi kácia, 1. kolo (fi nále): Hrozenská 

(14) – Davydovová (Rus.) 26, 75, 64.

Hlavná súťaž,  1.  kolo:  Hrozensk á 

– Tedjakusumová (Indon.) 76(5), 67(4), 

76(3), 2. kolo: Hrozenská – Gambaleová 

(USA) 50 ret., štvrťfinále: Hrozenská – 

Z výsledkov Slovákov na malých turnajoch

Stanislava HROZENSKÁ ako kvalifi kantka vyhrala 25-tisícový turnaj vo 
fl oridskom Clearwateri
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Kirklandová (USA) 63, 63, semifinále: 

Hrozenská – Kopsová-Jonesová (6-USA) 60, 

63, fi nále: Hrozenská – Brengleová (USA) 

64, 63.

BUCHEN, NEMECKO

(10 000 USD, 26. 2.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Paškovová (15-Rus.) 

– Hojčková 62, 63.

Hlavná súťaž,  1.  kolo:  Tvarošková 

– Kiszcynská (Poľ.) 06, 60, 61, 2. kolo: 

Kurjanovičová (1-B-rus.) – Tvarošková 64, 

63.

Štvorhra, štvrťfi nále: Krstajičová, Ozgová 

(2-ČH/Nem.) – Hojčková, Weikardová (SR/

Nem.) 64, 64.

LAS VEGAS, NV, USA

(75 000 USD, 26. 2.)

1. kolo: Gajdošová (7) – Barroisová (Nem.) 63, 

26, 63, 2. kolo: Gajdošová – Rolleová (USA) 

60, 62, štvrťfi nále: Gajdošová – Pučeková 

(B-rus.) 64, 63, semifinále: Morigamiová 

(1-Jap.) – Gajdošová 75, 61.

Štvorhra, 1. kolo: Gajdošová, Morigamiová 

(1-SR/Jap.) – Dekmeijerová, Foretzová 

(Lot./Fr.) 63, 63, štvrťfinále: Gajdošová, 

Morigamiová – Haynesová, Záhlavová (USA/

ČR) 61, 62, semifi nále: Azarenková, Pučeková 

(4-B-rus.) – Gajdošová, Morigamiová 76(4), 

64.

MINSK, BIELORUSKO

(25 000 USD, 5. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo (fi nále): Hrozenská (5) 

– Karavajevová (Rus.) 63, 62.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Manasievová (Rus.) 

– Kachlíková 36, 63, 64, Hasanovová (Azerb.) 

– Hrozenská 76(2), 76(4).

Štvorhra, 1. kolo: Amanmuradovová, 

Bračikovová (1-Uzb./Rus.) – Kachlíková, 

Stanciuteová (SR/Lit.) 63, 62.

RAMAT HAŠHARON, IZRAEL

(10 000 USD, 5. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Gershonová (USA) - P. 

Babáková 62, 62, 2. kolo (fi nále): Vasiljevová 

(Ukr.) - Kochanová (7) 46, 61, 64.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Vajdová – Haringová 

(1-Fr.) 61, 75, M. Babáková – Tičičová (Chorv.) 

61, 63, 2. kolo: Vajdová – Karajevová (Ukr.) 

36, 61, 64, M. Babáková – Israilovová (4-Rus.) 

61, 75, štvrťfi nále: Vajdová – Senogluová (5-

Tur.) 06, 64, 76(5), M. Babáková – Vasiljevová 

64, 62, semifi nále: Vajdová – M. Babáková 

76(1), 64, finále: Gerasimouová (2-Gr.) 

– Vajdová 62, 46, 64.

Štvorhra, 1. kolo: M. Babáková, Senogluová 

(1-SR/Tur.) – Matusová, Šrámková (ČR) 60, 60, 

Kochanová, Vajdová – Rinerová, Vannesteová 

(Švajč./Fr.) 16, 76(7), 63, štvrťfinále: M. 

Babáková,  Senogluová – Hladíková, 

Ondráčková (ČR) 75, 64, Kochanová, Vajdová 

– Karajevová, Mekelová (3-Ukr./Hol.) 64, 

60, semifi nále: M. Babáková, Senogluová 

– Kochanová, Vajdová 62, 61, fi nále: Gerlová, 

Kriegsmannová (2-ČR) – M. Babáková, 

Senogluová 63, 63.

ATÉNY, GRÉCKO

(10 000 USD, 12. 3.)

Kvalifikácia, 1. kolo (finále): Petrovová 

(Bul.) – Mlčochová 63, 61.

KÁHIRA, EGYPT

(10 000 USD, 12. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Illová – El Sahnová (Eg.) 

50 ret., 2. kolo: K. Kučová (15) – Navarrová-

Navarrová (Šp.)  61,  60,  Malenovsk á 

(5) – Stasová (Bel.) 62, 64, Pochabová 

– Valladaresová-Nunezová (Šp.) 61, 62, 

Vogtová (Licht.) – Boczová 75, 62, Illová – 

Abdelová Allová (Eg.) 60, 60, 3. kolo (fi nále): 

K. Kučová – Parrizasová-Diazová (Šp.) 64, 

63, Malenovská – Morginová (Rus.) 64, 61, 

Pochabová – Sintesová-Martinová (13-Šp.) 

63, 76(1), Vogtová – Illová 64, 57, 60.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Z. Kučová (1) – 

Guitlerová (Braz.) 26, 63, 64, Pioppová (Tal.) 

– Malenovská 75, 64, 2. kolo: Z. Kučová 

– Azizová (Eg.) 60, 62, štvrťfi nále: Fokinová 

(8-Rus.) – Z. Kučová 64, 76(6).

Štvorhra, 1. kolo: K. Kučová, Z. Kučová (1) 

– Bykodarovová, Samojlová (Rus.) 62, 62, 

Fokinová, Hamzová (Eg.) – Dobrá, Illová 

(ČR/SR) 62, 64, Andreiová, Toutová (2-Rum.) 

– Malenovská, Stankovičová (SR/Srb.) 64, 61, 

štvrťfi nále: K. Kučová, Z. Kučová – Florisová, 

Sulpiziová (Tal.) 76(4), 60, semifinále: K. 

Kučová, Z. Kučová – Cabrerová-Handtová, 

Gagová-Tuentesová (3-Šp.) 62, 63, fi nále: K. 

Kučová, Z. Kučová – Berryová, Gerardsová 

(V.Brit./Hol.) 67(3), 64, 63.

RAMAT HAŠHARON, IZRAEL

(10 000 USD, 12. 3.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Irbeová (Lot.) – 

Kochanová (9) 46, 62, 63, Jerginová (11-Ukr.) 

– Babáková 62, 62,

H l av n á  s ú ť a ž ,  1 .  ko l o :  Va j d ová  – 

Kriegsmannová (ČR) 64, 64, Babáková 

– Hladíková (4-ČR) 62,  62,  2. kolo: 

Feuersteinová (6-Fr.) – Vajdová 61, 61, 

Babáková – Du Plessisová (JAR) 75, 62, 

štvrťfinále: Babáková – Senogluová (5-

Tur.) 46, 61, 61, semifinále: Babáková 

– Spiegelová (Arg.) 46, 63, 75, fi nále: Linecká 

(Rus.) – Babáková 63, 76(0).

Štvorhra, 1. kolo: Babáková, Senogluová 

(1-SR/Tur.) – Hnatejková, Maljarčikovová 

(Ukr./B-rus.) 75, 63, štvrťfi nále: Babáková, 

Senogluová – Linecká, Šlomová (Rus./Izr.) 60, 

62, semifi nále: Hladíková, Ondráčkvá (ČR) 

– Babáková, Senogluová 75, 75.

LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA, ŠPANIELSKO

(25 000 USD, 12. 3.)

Kvalifikácia, 2. kolo (finále): Ungurová 

(Rum.) – Juricová (9) 61, 75, Nociarová (6) 

– Marrerová (Šp.) 75, 61.

PERTH, AUSTRÁLIA

(25 000 USD, 12. 3.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: Houpapaová (Austr.) 

– Hájková 75, 61.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Giraudová (Maur.) 

– Kurhajcová 67(5), 62, 61, Semová (4-Jap.) 

– Kachlíková 61, 62.

Štvorhra, 1. kolo: Moritová, Namigatová 

(Jap.) – D`Ameliová, Kachlíková (Austr./SR) 

46, 75, 62, Ye-Ra Lee, Maekawová (Kór./Jap.) 

– Kurhajcová, Semová (SR/Jap.) 62, 46, 61. 
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Jarmila GAJDIŠOVÁ v Las Vegas podľahla v semifi nále Morigamiovej a po 
boku tejto Japonky potom vypadla aj v semifi nále štvorhry
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WTA TOUR
DUBAJ,SAE

(1 500 000 USD,

19. 2.)

Kvalifi kácia, 1. kolo: 

Cibulková – Klöselo-

vá (7-Nem.) 75, 62, 

Szavayová (Maď.) – 

Suchá 64, 63, 2. kolo: 

Cibulková – Cohe-

nová-Alorová (Fr.) 61, 62, 3. kolo (fi nále): 

Duševinová (Rus.) – Cibulková 75, 64.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Hantuchová (8) 

– Vesninová (Rus.) 61, 63, 2. kolo: Hantuchová 

– Kirilenková (Rus.) 26, 64, 76(4), štvrťfi nále: 

Mauresmová (2-Fr.) – Hantuchová 63, 36, 64.

Semifi nále: Heninová (1-Bel.) – Kuznecovová 

(3-Rus.) 16, 64, 60, Mauresmová – Jankovičová 

(5-Srb.) 62, 00 ret., finále: Heninová – 

Mauresmová 64, 75.

Štvorhra, 1. kolo: Hantuchová, Sugijamová 

(3-SR/Jap. )  –  Kostaničová-Tošičová, 

Perebijnisová (Chorv./Ukr.) 64, 61, Husárová, 

Peschkeová (SR/ČR) – Hingisová, Kirilenková 

(Švajč./Rus.) 62, 64, štvrťfi nále: Hantuchová, 

Sugijamová – Husárová, Peschkeová 63, 61, 

semifi nále: Blacková, Huberová (1-Zim./JAR) 

– Hantuchová, Sugijamová 62, 61.

MEMPHIS, USA

(175 000 USD, 19. 2.)

1. kolo: Gajdošová – Birnerová (ČR) 75, 63, 

2. kolo: Granvillová (USA) – Gajdošová 75, 36, 75.

Semifi nále: Peerová (1-Izr.) – Tuová (USA) 

64, 75, V. Williamsová (7-USA) – Olaruová 

(Rum.) 63, 62, fi nále: V. Williamsová – Peerová 

61, 61.  

Štvorhra, 1. kolo: Gajdošová, Morigamiová 

(SR/Jap.) – Navrátilová, Paštiková (ČR) 67(3), 

61, 10:7, štvrťfi nále: Gajdošová, Morigamiová 

– Raymondová, Stosurová (1-USA/Austr.) w.o., 

semifinále: Gajdošová, Morigamiová – 

Matteková, Tuová (3-USA) 26, 75, 10:8, fi nále: 

Prattová, Stewartová (4-Austr.) – Gajdošová, 

Morigamiová 75, 46, 10:5.

BOGOTA, KOLUMBIA

(175 000 USD, 19. 2.)

S e m i f i n á l e :  G a r b i n o v á  ( 1 -Ta l . )  – 

Dominguezová-Linová (3-Šp.) 63, 61, Vinciová 

(6-Tal.) – Pennettová (2-Tal.) 36, 76(2), 62, 

fi nále: Vinciová – Garbinová 67(4), 64, 03 ret.

DOHA, KATAR

(1 340 000 USD, 26. 2.)

Kvalifikácia, 1. kolo: Husárová – Lisická 

(Nem.) 57, 64, 61, 2. kolo: Husárová – 

Perebijnisová (Ukr.) 76(5), 61, 3. kolo (fi nále): 

Goergesová (Nem.) – Husárová 64, 61.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Hantuchová (6) 

– Castanová (Kol.) 61, 60, 2. kolo: Hantuchová 

– Daniilidouová (Gr.) 67(4), 63, 63, štvrťfi nále: 

Hantuchová – Hingisová (3-Švajč.) 16, 64, 64, 

semifi nále: Heninová (1-Bel.) – Jankovičová 

(4-Srb.) 67(5), 62, 64, Kuznecovová (21-Rus.) 

– Hantuchová 64, 62, finále: Heninová 

– Kuznecovová 64, 62.

Štvorhra, 1. kolo: Husárová, Peschkeová (3-

SR/ČR) – N. Uberoiová, Š. Uberoiová (USA/Ind.) 

62, 62, štvrťfi nále: Hingisová, Kirilenková 

(Švajč./Rus.) - Husárová, Peschkeová 63, 

76(5).

ACAPULCO, MEXIKO

(180 000 USD, 26. 2.)

Semifi nále: Loitová (Fr.) – Schruff ová (Nem.) 

06, 62, 61, Pennettová (5-Tal.) – Erraniová 

(Tal.) 62, 64, finále: Loitová – Pennettová 

76(0), 64.

INDIAN WELLS, CA, USA

(2 100 000 USD, 7. 3.)

1. kolo: Wozniacká (Dán.) – Gajdošová 

63, 61, Suchá – Fedaková (Ukr.) 26, 63, 63, 

2. kolo: Schiavoneová (18-Tal.) - Suchá 64, 

64, Hantuchová (14) – Kanepiová (Est.) 62, 

26, 61, 3. kolo: Hantuchová – Schiavoneová 

62, 76(3), 4. kolo: Hantuchová - Hingisová 

(3-Švajč.) 64, 63, štvrťfi nále: Na Li (12-Čína) 

– Zvonarevová (15-Rus.) 64, 75, Hantuchová 

– Peerová (11-Izr.) 62, 57, 76(5), Bammerová 

(33-Rak.) – Golovinová (13-Fr.) 62, 10 ret., 

Kuznecovová (2-Rus.) – Vaidišová (6-ČR) 46, 

63, 64, semifi nále: Hantuchová – Na Li 75, 46, 

61, Kuznecovová – Bammerová 67(5), 64, 61, 

fi nále: Hantuchová – Kuznecovová 63, 64.

Štvorhra, 1. kolo: A. Bondarenková, 

K . Bondarenková (Ukr.)  – Gajdošová, 

Morigamiová (SR/Jap.) 76(5), 62, Hrádecká, 

Voráčová (ČR) – Husárová, Shaughnessyová 

(7-SR/USA) 63, 62.

Michail JUŽNYJ salutuje po výhre v Rotterdame
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ČIndian Wells: víťazstvo 

Hantuchovej a Nadala

FOTO: INTERNET

Daniela HANTUCHOVÁ 
na tlačovke v Indian Wells

Justine HENINOVÁ, 
víťazka v Dubaji a Dohe

Venus WILLIAMSOVÁ 
vyhrala v Memphise

Emilie LOITOVÁ,
 víťazka v Acapulcu

ATP
BUENOS AIRES,

ARGENTÍNA

(445 000 USD, 19. 2.)

Semifinále: Monaco 

(Arg.) – Almagro (4-

Šp.) 61, 76(3), di Mauro 

(Tal.) – Hartfi eld (Arg.) 

61, 64, fi nále: Monaco 

– di Mauro 61, 62.

MEMPHIS, TN, USA

(757 000 USD, 19. 2.)

Semifi nále: Roddick (1-USA) – Murray (3-

V.Brit.) 63, 76(4), Haas (2-Nem.) – Fish (4-USA) 

63, 64, fi nále: Haas – Roddick 63, 62.

ROTTERDAM, HOLANDSKO

(782 250 EUR, 19. 2.)

1. kolo: Mayer (Nem.) – Hrbatý 76(5), 26, 75.

Semifi nále: Ljubičič (3-Chorv.) – Davydenko 

(1-Rus.) 46, 76(4), 76(4), Južnyj (Rus.) - 

Djokovič (5-Srb.) 36, 76(7), 75, fi nále: Južnyj 

– Ljubičič 62, 64.

ACAPULCO, MEXIKO

(757 000 USD, 26. 2.)

Semifi nále: Moya (8-Šp.) – Ferrero (1-Šp.) 26, 

62, 63, Chela (4-Arg.) – Calleri (2-Arg.) 46, 55 

ret., fi nále: Chela – Moya 63, 76(2).

DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

(1 500 000 USD, 26. 2.)

1. kolo: Hrbatý – Bahrouzyan (JAR) 61, 62, 2. 

kolo: Söderling (Švéd.) – Hrbatý 63, 75.

Semifinále: Federer (1-Švajč.) – Haas (5-

Nem.) 64, 75, Južnyj (Rus.) – Söderling (Švéd.) 

75, 62, fi nále: Federer – Južnyj 64, 63.

Štvorhra, 1. kolo: Bhupáthí, Štěpánek (Ind./

ČR) – Hrbatý, Nieminen (SR/Švéd.) 60, 63.

LAS VEGAS, NV, USA

(416 000 USD, 26. 2.)

Semifi nále: Melzer (4-Rak.) – Korolev (Rus.) 

67(4), 62, 76(4), Hewitt (2-Austr.) – Safin 

(3-Rus.) 75, 61, fi nále: Hewitt – Melzer 64, 

76(10).

INDIAN WELLS, CA, USA

(3 169 600 USD, 7. 3.)

2. kolo: Gabašvili (Rus.) – Hrbatý (24) 75, 63.

Štvrťfi nále: Djokovič (12) – Ferrer (14-Šp.) 63, 

64, Murray (13-V.Brit.) – Haas (9-Nem.) 36, 63, 

76(8), Roddick (3-USA) – Ljubičič (8-Chorv.) 

76(7), 76(8), Nadal (2-Šp.) – Chela (30-Arg.) 

75, 75, semifi nále: Djokovič – Murray 62, 

63, Nadal – Roddick 64, 63, finále: Nadal 

– Djokovič 62, 75.

Štvorhra, 1. kolo: Pavel, Waske (Rum./Nem.) 

– Coetzee, Hrbatý (JAR/SR) 46, 61, 10:8.
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Nosnou témou  semi-
nára  bola iniciatíva ITF, 
jej členských asociácií 
a výrobcov, upriamená 
na zvyšovanie počtu ak-
tívnych tenistov všetkých 
vekových kategórií, pre-

dovšetkým na rekreačnej úrovni. Projekt, ktorý 
má zatiaľ pracovný názov „ Stay and Play“  (Hraj 
a zostaň hrať),  sa už pokusne spustil vo via-
cerých krajinách. Má za cieľ pritiahnuť k tejto 
hre deti, mládež  a dospelých rôzneho veku na 
princípoch jednoduchosti, zábavnosti a pozi-

tívneho vplyvu na duševné i telesné zdravie.
Základnou úlohou - pri  realizácii projektu a 

jeho dlhodobý úspech v praxi v tenisových klu-
boch, školách, mestách -  je presadiť nové prístupy 
v  tréningovom procese,  predovšetkým v počia-
točnom štádiu oboznamovania sa s tenisom. 

V prvom rade ide o: 
•  úpravu veľkosti tenisových dvorcov v závislosti 

od veku, pohybových  a tenisových zručností
•  využívanie rôznych typov mäkkých tenisových 

lôpt
•  používanie primeranej veľkosti tenisových 

rakiet

ITF pri prezentácii uviedla niekoľko hesiel, 
z ktorých vychádzala pri tvorbe tejto iniciatívy:
Tenis je jednoduchý a zábavný
Rozohraj, hraj a boduj
Pomalšie lopty, menšie dvorce zjednodušia hru
Pre zdravé srdce, hraj tenis
Buď fi t, zostaň fi t, hraj tenis
Tenis je zdravý
Tenis je šport pre všetkých

Ofi ciálne projekt predstavia a spustia počas 
Kongresu ITF v júni v Tunise. Postupne by sa doň 
mali zapojiť všetky členské asociácie. 

(rh)

V dňoch 26. - 27. februára sa v londýnskom 

Queen´s Clube uskutočnil seminár 

Medzinárodnej tenisovej federácie  „ Play 

and Stay „ Jeho význam zvýraznila  účasť 

zástupcov všetkých grandslamových krajín 

- Austrálie, Francúzka, Veľkej Británie 

a USA. Z celkového počtu 39 oslovených 

sa na seminári zúčastnilo 34 národných 

asociácií. Seminár organizoval a viedol  

David Miley z ITF, otvoril ho  prezident ITF 

Francesco Ricci Bitti.
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Rudolf HORVÁTH, slovenský delegát, v londýnskom Queen´s Clube

Tenis...hraj a zostaň hrať

Najmladší hráči Tc STŠ 
Michalovce, vo veku od 5 
do 7 rokov, hrali vo februári 
na turnaji v minitenise, kto-
rý usporiadal ŽLTC Brno 
Židenice. Matúš JURKO 
(druhý zľava), víťaz ceny 
útechy, po jeho ľavej ruke 
je Alexandra PILLÁROVÁ, 
ktorá bola v hlavnej súťaži 
tretia. Na 8.mieste skončila 
jej kolegyňa Nikola Seničo-
vá, ktorá na snímke chýba.

Michalovčania v Brne www.coman.sk
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V dňoch 30. októbra – 1. no-
vembra 2007 sa v Bratislave usku-
toční už po ôsmy raz medzinárodný 
workshop tenisových trénerov TR 
workshop I, organizovaný sve-
toznámou inštitúciou PTR (Pro-
fessional Tennis Registry), ktorej 
certifi káty sú uznávané vo viac ako 
120 krajinách celého sveta. Od roku 
2000, keď bol v Bratislave workshop 
po prvý raz, získalo medzinárodnú 
licenciu 112 trénerov, čím sa Slo-
vensko zaradilo do prvej dvadsiatky 
vo svete!

Podmienkou účasti nie je žiadna 
trénerská kvalifi kácia, predpokladá 
sa však primeraná úroveň hrania. 
Účastnícky poplatok za workshop 

I je 100 USD. Pre tých, ktorí chcú 
robiť aj skúšky, aby získali medzi-
národný certifi kát a licenciu, je to 
ešte navyše 175 USD (poplatok za 
skúšky, študijný materiál a členské 
poplatky na roky 2007 a 2008). 

 S certifi kátom PTR budete mať 
prístup k informáciám o voľných 

trénerských miestach nielen v 
USA, ale v celom tenisovom svete. 
Budete dostávať mesačník “Tennis 
Plo Magazíne” vydávaný PTR, 
ktorý je určený trénerom tenisu. 
Budete mať prístup aj k učebným a 
informačným textom PTR.

Nadväzne na tento kurz bude (v 
prípade záujmu) v piatok, 2. no-
vembra 2007 špeciálny workshop 
Cardio Tennis.

Sú to náročné energetické cviče-
nia s prvkami zábavnej skupinovej 
pohybovej činnosti, pre hráčov 
všetkých úrovní. Cardio Tennis, 

ktorý učia kvalifi kovaní tenisoví 
profesionáli, zahŕňa v sebe rozcvič-
ku (warm-up), cardio-cvičenie a 
ochladzovanie (cool down). Kurz 
trvá približne 4 hodiny. Poplatok za 
Cardio Tennis je pre členov PTR 50 
USD, pre nečlenov 75 USD.

Poplatky sa platia v oboch prí-
padoch priamo na mieste konania 
workshopu.

Bližšie informácie poskytne 
organizátor workshopov Dr. Peter 
Čáp a sú uvedené aj na webovej 
stránke STZ: http://www.stz.sk/.

Kontakty:

Dr. Peter Čáp
PTR Slovakia Director
Jurigovo nám. 5/72
841 05 Bratislava 4

tel.:       02-65425394 (byt)
tel.:       02-4055 8007 (zam.)
e-mail: peter.cap@slovnaft .sk 
e-mail: pcap@stonline.sk (domov)

Oprava 
tlačovej 

verzie
súťažného 
poriadku

Medzinárodný seminár trénerov

10c 14b 15a

PRIESTUPKY a POKUTY za rok 2007
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 tur-
najoch triedy A i 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 dokladu 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 klasifi kácie. 

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 Galádová Eva 93 1. priest. HS bez ospr. - - st. žiačky C 3. 3. 2007 TK Ratufa Levice

2 Haruštiak Martin 95 1. priest. ospr. po termíne - - ml. žiaci B 10. 3. 2007 TK Dixon Banská Bystrica

3 Haruštiak Tomáš 95 1. priest. ospr. po termíne - - ml. žiaci B 10. 3. 2007 TK Dixon Banská Bystrica

4 Horička Martin 95 1. priest. ospr. po termíne - - ml. žiaci B 10. 3. 2007 TK Dixon Banská Bystrica

5 Králiček Peter 95 2. priest. ospr. po termíne 500 23. 3. 2007 ml. žiaci B 24. 2. 2007 TK Akademik Košice

6 Križ Dominik 90 1. priest. ospr. po termíne - - dorci B 24. 2. 2007 TK Vysoké Tatry

7 Lacková Dominika 94 1. priest. HS bez ospr. - - dorky D 15. 2. 2007 TK Strojár Malacky

8 Lazarčík Martin 91 1. priest. ospr. po termíne - - dorci B 10. 3. 2007 TK Stupava

9 Pekarovičová Ivana 93 1. priest. ospr. po termíne - - st. žiačky B 17. 2. 2007 TK Dixon Banská Bystrica

10 Prebreza Genc 91 1. priest. HS bez ospr. - - dorci C 17. 2. 2007 TK WLP Bardejov

11 Prebreza Genc 91 2. priest. HS bez ospr. 500 29. 3. 2007 dorci C 3. 3. 2007 ŠK OCEAN Častkov

12 Segiňová Svetlana 92 1. priest. ospr. po termíne - - dorky B 24. 2. 2007 TK Ratufa Levice

13 Staššík Július 90 1. priest. ospr. po termíne - - dorci B 10. 3. 2007 TK Stupava

14 Stuschková Danielle 97 1. priest. HS bez ospr. - - ml. žiačky B 10. 3. 2007 TJ Slávia Právnik Bratislava

15 Syč-Kriváňová Barbora 91 1. priest. HS bez ospr. - - dorky B 24. 2. 2007 TK Ratufa Levice

16 Šimková Anna 89 1. priest. ospr. po termíne - - dorky B 10. 3. 2007 TC STŠ Michalovce

17 Talpašová Stanislava 93 1. priest. HS bez ospr. - - dorky B 10. 3. 2007 TC STŠ Michalovce

18 Ternuščáková Nicol 95 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - ml. žiačky B 10. 3. 2007 TJ Slávia Právnik Bratislava

Upozorňujeme všetkých rozhod-
cov a usporiadateľov turnajov, že v 
tlačovej verzii súťažného poriadku, 
v prílohe 1a (hracie plány na súťaže, 
hrané vylučovacím spôsobom) sú 
chybne zakreslené hracie plány 10c, 
14b, 15a . Za chybu sa ospravedl-
ňujeme a uvádzame správne hracie 
plány, podľa ktorých si môžete 
opraviť svoju tlačovú verziu špor-
tovo-technických predpisov. 

4747  



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

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@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. fi l. Eduard Bednárik

tel.: 02/492 09 895

eduard.bednarik@stz.sk

Počítačové oddelenie:

Správca siete: 

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

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

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

STREDOSLOVENSKÝ 
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 

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

Jana Poláková

tel.: 02/492 09 845

jana.polakova@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

Marketingoví manažéri

Mgr. Roman Martinec

mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 807

roman.martinec@stz.sk

Lucia Cvengrošová

mobil: 0908 743 869

tel.: 02/492 09 808

lucia.cvengrosova@stz.sk

 ` 

KARZOSPOL s.r.o. Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel./ fax: 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka: Pieš any, Rekrea ná ul., areál  rmy LUKOR karzospol@karzo.sk  www.karzo.sk

a športové ihriská: VOLEJBAL, BASKETBAL, HÁDZANÁ, FUTBAL, ...
zariadenie
a vybavenie ihrísk,
pomôcky a náradie,
zásteny,
športové siete,
p o r a d e n s t v o,
kompletné dodávky,
v e k o p l o š n á
d i g i t á l n a  t l a

Výstavba a dodávky ihrísk: antuka, tvrdé povrchy, umelá tráva,
m u l t i f u n k n é  š p o r t o v é  i h r i s k á  s  u m e l ý m  p o v r c h o m

Ofi ciálny spravodaj Slovenského tenisového zväzu. Vydáva STZ Marketing, spol. s r. o. Redakcia: Príkopova 6, 831 03 Bratislava, telefón 02/492 09 895, web: 

www.stz.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Wisterová, redaktor: prom. fil. Eduard Bednárik. Redakčná rada: Ing. Igor Moška, Dr. Tibor Macko, 

Dr. Ľubomír Páleník, Ing. Vladimír Habas, Ing. Janka Siebenstichová. Vychádza mesačne. Tlač: Róbert Jurových - NIKARA. Prepress: ERB studio s.r.o. 

Objednávky na predplatné: Mesačník Tenis, STZ Marketing, s. r. o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava alebo e-mailom: alena.cernusakova@stz.sk. Objednávky 

inzercie: STZ Marketing, Príkopova 6,  831 03 Bratislava, tel.: 0903 184 234, 02/492 09 807, e-mail: andrea.kostikova@stz.sk. Uzávierka tohto čísla 

21. 3. 2007. Reg. č. MK SR 922/94.

KO
N

TA
K

TY

4848   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 4 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004E0065006A006D0065006E016100ED002000760065006C0069006B006F0073007400200073006F00750062006F00720075005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020007A006F006200720061007A006F007600E1006E00ED0020006E00610020006F006200720061007A006F007600630065002C00200070006F007300ED006C00E1006E00ED00200065002D006D00610069006C0065006D00200061002000700072006F00200069006E007400650072006E00650074002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




