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Malenovskej k trofeji pribalili vajce
Slovenská juniorka vyhrala svoj prvý turnaj ITF v talianskej Florencii

Na tohtoročné veľkonočné sviatky bude, sedemnásťročná slovenská
juniorská reprezentantka Klaudia Malenovská, spomínať rada. Z
talianskej Florencie, kde ich strávila, si domov priviezla okrem
víťaznej trofeje - prvej v kariére z turnaja ITF - aj veľké vajce, ktoré
jej organizátori pribalili na pripomenutie úspechu i sviatkov jari.
„Moje finálové víťazstvo sa nerodilo
ľahko. Na zápas prišlo takmer päťsto
divákov, pred takým publikom som
nikdy nehrala. Priznám sa, rozklepala som sa. Prehrávala som 5:7, 0:4
a v duchu som si vravela - skús konečne
niečo hrať!“ rekapitulovala Klaudia
kritickú fázu finále. Zabudla na divákov, aj keď jej kričali ,,Bravó, Klaudia!“, sústredila sa iba na svoj tenis. A
napokon nad Nemkou Killiovou, ktorá
v tomto roku z 28 dvojhier 26 vyhrala,
triumfovala 5:7, 7:6(6), 6:1.
„Vyhrať turnaj je pekný pocit. Myslím však už na ďalšie úspechy, lebo chcem štartovať na juniorke Roland Garros,“ vravela po návrate z Florencie
hráčka Slávie Agrofert STU. Do hlavného turnaja v Paríži jej chýbali ešte
body, mala však v pláne tri akcie, na
ktorých ich chcela zbierať.
Malenovská oslavuje narodeniny
v rovnaký deň ako najlepšia slovenská
tenistka Hantuchová - 23. apríla, ale
za tenisové vzory si vyberá zásadne
mužov. „Páči sa mi herný prejav Argentínčana Coriu a sebavedomie Hewitta,
ktorého mnohí nemajú radi. Ale pritom vždy má u súperov rešpekt,“ vra-

ví o Austrálčanovi študentka druhého ročníka petržalského športového
gymnázia na Haanovej ulici.
Bratislavská rodáčka začínala s tenisom na dvorcoch Slávie Právnik, kde
bol v tom čase šéftrénerom Emil Miške. Popri Švarcovi, Suchej, či Fislovej sa venoval aj Klaudii. Ich spolupráca trvá už celé desaťročie. „Je
to rarita,“ poznamenáva Miške, ktorý vtiahol do tímu aj psychológa Igora Rakovského. „Mojím cieľom je pomôcť predchádzať problémom, viesť
hráčku k samostatnosti a sústredeniu
sa na vlastný výkon,“ špecifikuje svoje poslanie psychológ.
Klaudia MALENOVSKÁ s pamätnou troKlaudia pôsobí suverénne. Tréner
Snímka: ST
fejou a vajcom z Florencie
Miške hovorí, že jej najväčšou devízou
je veľká bojovnosť. „Má buldodžiu
Vizitka hráčky
povahu. Ani jedna lopta nie je pre ňu
Klaudia
Malenovská
sa narodila 23. aprístratená.“ Po krátkych pôsobeniach
v bratislavských kluboch - na začiatku la 1989 v Bratislave, je členkou Slávie Agv Právniku a v žiackej kategórii na In- rofert STU, juniorskou majsterkou Slovenska
teri - sa na dvorcoch Slávie Agrofert vo dvojhre 2005 a štvorhre 2003. V juudomácnila. Má to na skok z domu niorskom svetovom rebríčku je 61., v ženi zo školy. Veľkou výhodou je, že v are- skom rebríčku bola najvyššie 990. v októbri
áli pracuje jej mama, ktorej bufet je 2005. Za svoj doteraz najväčší úspech povždy poruke, keď je Klaudia hladná. važuje víťazstvo na juniorskom turnaji ITF
Otec Anton Malenovský, pred 20 rok- 2 vo Florencii v apríli 2006.
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mi dvojnásobný majster Československa v zápasení, bol
hlavným iniciátorom Klaudiinho tenisu. Teraz sa stará
o jej zázemie, prihlasovanie na turnaje, a popritom
podporuje aj mladšiu dcéru, 10-ročnú Karin, ktorá hrá
prvú sezónu súťažne. Klaudia hovorí o ambíciách v juniorskom tenise (chcela by
hrať na grandslamoch) a pozvoľna už myslí aj na ženské
turnaje. „Mám šťastie v tom,
že som nikdy nebola z tenisu
otrávená, vždy ma bavil. Najlepšie kamarátky nemám zo
školy, ale z tenisu. A sú to
vlastne moje súperky. Ťaháme
sa navzájom,“ hovorí Klaudia
o generácii sedemnástok Veresovej, Pochabovej, Kochanovej, Vajdovej. Napriek systematickej a permanentnej
tréningovej práci má čas aj na
záľuby. Obľubuje muziku, najmä hip hop, kvôli ktorému sa
zapísala do akadémie Johnyho Mečocha, miliónového tanečníka zo Serede. „Pomáha
to v rozvíjaní rytmu,“ súdi tréner, ktorý v zábave svojej zverenky nachádza aj čosi užitočné pre tenis.
Zuzana WISTEROVÁ

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

MORAVIA EXPORT IMPORT spol. s r.o., 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel./fax: 567 211 724, mob.: 777 230 627

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

20-percentná zľava pre registrovaných hráčov STZ

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP
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Aj v repríze s podporou Nadácie SPP
Všeobecné ustanovenia súťaží pre deti do 9 rokov

Po úspešnej premiére prichádza repríza.
Detský Davis Cup a Fed Cup s podporou Nadácie
SPP sa vlani tešil záujmu najmladších tenistov
a v tomto roku očakávame ešte napínavejšie
boje a príťažlivé vyvrcholenie. Pripomíname,
že o celkové prvenstvo sa hralo v prvom ročníku
pod strechou Národného tenisového centra,
kde si slovenskí reprezentanti vybojovali
účasť v historickom finále Davisovho pohára. Možno o niekoľko
rokov pôjdu v ich šľapajach tí, ktorí budú štartovať v detskej verzii
tímovej súťaže. Preto nezabudnite: termín zaslania prihlášok končí
31. mája 2006.
eviduje STZ a považuje ich za zá1. Právo štartu
väzné.
V súťažiach môžu štartovať družPrihlášky na klubové kolá eviduje
stvá zložené z hráčov:
príslušný klub.
• t enisového klubu (oddielu) rePrihlášky na oblastné a regionálne
gistrovaného v STZ
kolá eviduje STZ. Do oblastného
• t enisovej školy (akadémie), ktokola môže príslušný subjekt prirá má oprávnenie na uvedenú
hlásiť ľubovoľný počet družstiev.
činnosť
Do regionálneho kola možno pri• základnej školy alebo športového krúžku na konkrétnej ZŠ
• športového klubu evidovaného
v ľubovoľnom športovom odvetví
2. Veková hranica
Súťaže sú oddelené pre chlapcov (Detský Davis Cup) a dievčatá
(Detský FED Cup). Členmi družstiev môžu byť deti narodené roku
1997 a mladšie.
3. Súpiska družstva
Každé družstvo štartuje v súťaži
na súpisku potvrdenú riadiacim
orgánom.
Na súpiske môžu byť uvedení hráči narodení r. 1997 a mladší, ktorí spĺňajú jednu z nasledovných
podmienok:
a/ sú registrovaní v príslušnom
subjekte (registrácia STZ),
b/ sú uvedení v zozname členov
hlásiť maximálne dve družstvá do
subjektu v príprave v rámci
každej súťaže (t.j. 2 do Detského
projektu,
DC a 2 do Detského FED Cupu)
c/ majú miesto bydliska, prípadne
z jedného subjektu. Termín na
navštevujú školu v pôsobnosti
zaslanie prihlášok do oblastných
príslušného subjektu,
kôl je 31.  5.  2006. Oblastné kolá
d/ sú žiakmi príslušnej školy, ak je
sa uskutočnia iba v prípade dosubjektom škola,
statočného počtu prihlásených
e/ s ú členmi športového klubu
družstiev.
v danom športovom odvetví,
Súčasťou prihlášky je súpiska
ak je subjektom športový klub
družstva.
v inom odvetví ako tenis.
Kluby, ktoré už prihlásili do súťaží
Na súpiske môže byť uvedených
svoje družstvá, zašlú v uvedených
maximálne 6 hráčov a nehrajúci
termínoch iba súpisky družstiev.
kapitán (osoba staršia ako 18 ro- 5. Termíny súťaží
kov). Poradie hráčov na súpiske je
Termíny klubových kôl určuje príľubovoľné, ale v priebehu súťaže
slušný subjekt.
sa nemôže meniť.
Oblastné kolá sa uskutočnia v terRiadiacim orgánom pre klubové
míne: 24. – 25. 6. 2006. Miesto
kolá je príslušný klub. Riadiacim
a spôsob hry zverejníme po uzáorgánom pre oblastné, regionálne
vierke prihlášok.
a celoštátne kolá je STZ.
Regionálne kolá sa uskutočnia
4. Prihlášky do súťaže
v termíne: 16. – 17. 9. 2006
Všetky doteraz zaslané prihlášky
Celoštátne kolo bude: 29. 9. – 2.

den set, za stavu 6:6 tzv. tajbrejk.
10. 2006. Miesto a spôsob hry
v regionálnom a celoštátnom kole 10. Priebeh stretnutia
sa určí rozpisom, ktorí zverejníme
Stretnutie sa uskutočňuje v stav augustovom čísle mesačníka Slonovenom termíne a hrá sa obvenský tenis.
vykle na jednom dvorci. Stret6. Systém súťaží
nutie riadi vrchný rozhodca, ak
V klubových kolách sa hrá sysnie je určený, zastávajú túto
témom každé družstvo s každým.
funkciu kapitáni družstiev. Pred
V oblastných a regionálnych kostretnutím predložia kapitáni
lách systém spresníme a zvedružstiev zostavy družstiev na
rejníme po uzávierke prihlášok.
toto konkrétne stretnutie. V zoV celoštátnom kole bude systém
stave môžu zahlásiť 4 hráčov
vylučovací, pričom družstvá, ktoré
(ktorí musia byť na potvrdenej
prehrajú, pokračujú v súťaži stretsúpiske). Zároveň určia hráčov
nutiami o umiestnenie.
na prvé dve stretnutia dvojhier
7. Hospodárske podmienky
(1. a 2. hráč zostavy). Poradie
Klubové kolá usporiadajú jedzápasov v stretnutí:
notlivé subjekty vo vlastnej réžii.
1. hráč družstva A – 2. hráč družOrganizačné zabezpečenie obstva B
lastných kôl hradí riadiaci orgán,
2. hráč družstva A – 1. hráč druždružstvá štartujú na vlastné nástva B
klady (cestovné, stravné).
štvorhra
Organizačné zabezpečenie a ob1. hráč družstva A – 1. hráč družstva B
2. hráč družstva A – 2. hráč družstva B
Zostava na štvorhru sa určí 15 minút po skončení 2. zápasu. Hráča na 4. zápas môžu kapitáni určiť 15 minút po skončení štvorhry
(t.j. môžu namiesto stanoveného
1. hráča postaviť náhradníka).
Hráča na 5. zápas môžu kapitáni
určiť po skončení 4. zápasu (t.j.
môžu namiesto stanoveného 2.
hráča určiť náhradníka).
Kapitán družstva môže dávať pokyny hráčom v prestávkach pri
striedaní strán.
Prestávky medzi jednotlivými
zápasmi sú (ak sa kapitáni nedohodnú inak) minimálne 30
minút okrem prestávky medzi 1.
čerstvenie pre účastníkov rea 2. zápasom, keď sa hrá ihneď
gionálnych kôl hradí riadiaci orpo úprave dvorca.
gán. Cestovné a pobytové náklady
11. 
Zápis o stretnutí a hlásenie výsú v réžii účastníckych klubov.
sledkov
Organizačné zabezpečenie a poZápis o stretnutí vyhotoví vrchbytové náklady účastníkov cený rozhodca (kapitáni družstiev)
loštátneho kola hradí riadiaci orv troch exemplároch. Originál zagán súťaže. Cestovné náklady sú
šle organizátor súťaže do 3 dní
v réžii účastníckych družstiev.
na STZ, Príkopova 6, 831 03 BraLopty na oblastné, regionálne
tislava.
a celoštátne kolo zabezpečí STZ.
12. Námietky
8. Postup a ceny
Námietky môžu účastníci podávať
Do celoštátneho kola postúpia 4
v súlade s ustanoveniami Súnajlepšie družstvá z každého reťažného poriadku tenisu.
gionálneho kola. Prvé tri družstvá v každom regionálnom kole 13. Propagácia
Riadiaci orgán zabezpečí prozískajú medaily a ceny, odmenené
pagáciu súťaží a úspešných družbudú prvé štyri družstvá v cestiev v médiách STZ.
loštátnom kole.
14. Záverečné ustanovenie
9. Predpis
STZ zverejní zoznam účastníkov
Hrá sa podľa platných pravidiel tea systém žrebovania po uzávierke
nisu, súťažného poriadku a podprihlášok do jednotlivých kôl.
ľa tohto rozpisu. Jednotlivé záSnímka: archív ST
pasy v stretnutí sa hrajú na je-
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Jastrabie oko: Hantuchová
sa pýta
Aký je váš názor na využitie
videorozhodcu pri sporných loptách?
Jastrabie oko - elektronický systém, dá rozhodcom
okamžitú odpoveď na otázku, či loptička spadla do
kurtu alebo mimo neho. Prvý raz techniku vyskúšali
vlani v novembri v Londýne, potom na Hopmanovom
pohári v Perthe a s veľkými ohlasom sa novinka stretla
na turnaji mužov a žien v Miami.
Už pred niekoľkými mesiacmi Medzinárodná tenisová federácia ITF a organizátori štyroch grandslamových turnajov oznámili, že nová verzia elektronického systému Hawk-Eye (jastrabie oko) prešla sériou testov a splnila všetky stanovené kritériá. Tri roky ho používajú televízni komentátori
počas grandslamových turnajov a Masters. Rozhodcovia však k nemu nemali prístup. Až teraz. Technika do deja vtiahla divákov na štadióne - pravda, iba na centrálnom dvorci - i pred obrazovkami. A aj keď viacerí hráči majú k jastrabiemu oku výhrady (Federer, Safin, Davenportová), väčšina ho akceptuje. Vrátane slovenských jednotiek Daniely Hantuchovej
a Dominika Hrbatého.
Videorozhodcu mohli prvý raz v histórii profesionálnych turnajov tenisti využiť dva razy v sete a raz v tajbrejku. Mohli preskúmať verdikt čiarových rozhodcov pomocou záznamov. V Miami tak urobili 161 ráz, hráči
boli úspešní v tretine pokusov. Prvým grandslamovým turnajom, kde sa
jastrabie oko naplno využije, bude tohtoročný US Open. Názory na novinku
prinášame z ohlasov hráčov i odborníkov po turnaji v Miami.

Daniela HANTUCHOVÁ, slovenská
jednotka: „Konečne
je to tu! Veď sme v 21.
storočí a technika
nám musí pomáhať.
Čudujem sa, že to trvalo toľko rokov. Je to
spravodlivé, určite to
prospeje tenisu a dúfam, že tento systém
nebude pomáhať len na centrálnych dvorcoch. Ženy sú väčšinou za, viem, že Roger
Federer má iný názor. Aj preto bol v miamskom finále proti Ljubičičovi zdržanlivý pri
spornej lopte a zvažoval, či má záznam využiť. Keby to fungovalo už vlani v mojom
zürišskom zápase s Davenportovou, tak nad
ňou vyhrám...“

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

Marat SAFIN, bývalá
svetová jednotka: „Ktorý génius
prišiel s takou hlúpou
myšlienkou?
Nový systém
spomalí hru
a zničí atmosféru zápasu. Je mnoho ciest, ako
tenis zatraktívniť. Ale dokazovanie
záznamom medzi ne nepatrí.“

Ivan LICHNER, tenisový odborník: „Privítal
som to. Ako televízny divák priamych prenosov
som často sledoval opakované záznamy sporných
lôpt a rozčuľovalo ma, keď
rozhodca urobil chybu, že sa s tým nedalo
nič urobiť. Mnohí športoví priatelia sa ma
pýtali, kedy tenis zavedie také niečo ako je
v hokeji kontrola problematických gólov.
Obavy som mal z toho, že sa záznamom
bude naťahovať zápas. Po turnaji v Miami
som sa presvedčil, že nejde o žiadne zdržanie. Iné je, ako to bude fungovať na ostatných dvorcoch a aj na menších turnajoch.
Lebo - ako je to známe - Miami je druhý najdrahší americký turnaj po US Open.“

V hradn dovozca a distribútor zna ky

Völkl

Roger FEDERER, svetová jednotka: „Je to šialenstvo. Sú to
vyhodené peniaze. Počas
zápasu, turnaja i celej sezóny sú chyby
v prospech i v neprospech hráča vyrovnané.“

Tovarnícka 2412/29
Topo any

www.prospro.szm.sk

Z tour

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

tel.: 0905 664 277

James BLAKE, ôsmy
hráč sveta: „Nový systém
pomôže hráčom k väčšej pokore. Mnohí z nás to potrebujú. Možno sa prestaneme
hádať s rozhodcami. Asi zistíme, že rozhodcovia na čiarach majú pravdu...“

Andy RODDICK, americká jednotka: „Rozhodcovia si budú musieť
pred toľkými kamerami dať pozor. Keď rozhodnú zle,
budú pred 15 tisíckami divákov vyzerať ako hlupáci.
To je väčšia zábava, nie?“
Tim HENMAN, bývalý hráč TOP 10, ktorého
všetkých šesť reklamácií
sporných lôpt v Miami bolo
neúspešných: „Neistota okolo tesných autov by bola horšia ako moje neúspešné pokusy. Keď vám dokážu, že ste
sa mýlili, vyzeráte trochu ako
hlupák. Ale určite sa pohnete
dopredu a potom sa už s tým
nezaoberáte.“

ANKETA

je za, Federer proti
Jamea JACKSONOVÁ, americká tenistka,
ktorá v Miami ako prvá využila jastrabie oko,
no prístroj dal vždy za pravdu rozhodkyni:
„Mýlila som sa. Pri prvom pokuse som si myslela, že loptička bola von, ale chcela som to vyskúšať. Chcela som byť prvá, ktorá to otestuje.
Podľa mňa je to skvelá vec a je to zábava. Nový
systém urobí tenis férovejším, zbaví hráča zbytočného tlaku a neumožní mu hnevať sa na výroky rozhodcov.“

T i b o r
TÓTH, tréner
Dominka Hrbatého: Tenisoví rozhodcovia sa
niekedy tvária neomylne, ba niektorí z nich majú tendenciu správať sa voči hráčom ironicky, keď reklamujú spornú loptu. Videozáznam však dokazuje,
že aj rozhodcovia robia chyby.
V Miami sme s Dominikom rátali na centri kamery, ktoré zaberajú kurt - bolo ich až osem,
čo znamená, že jastrabie oko
nie je lacný špás. Bolo by skvelé, keby sa využívalo aj na vonkajších dvorcoch, nielen na centrálnom. V každom prípade zavedenie záznamu znamenalo oživenie pre divákov v hľadisku i pred
televíznymi obrazovkami. Využitie na tvrdých dvorcoch, a najmä tráv, sa iste osvedčí.“

A n g i e
CUNNINGHAM OVÁ , h o vorkyňa WTA
Tour: „Väčšina
tenistiek privítala nový prvok. Redukuje
hádky s rozhodcami a znižuje celkové napätie na kurte. Hráčky teraz môžu
vidieť, koľkokrát sa mýlia nielen
rozhodcovia, ale aj ony, čo je pri
súčasnom rýchlom tenise asi normálne.“

Martin
BABÍK,
medzinárodný rozhodca, držiteľ bronzového
odznak u:
„Ešte som
nerozhodoval zápas s použitím
novej techniky, ale od kolegov,
ktorí boli na Hopmanovom pohári, mám referencie. A sú pozitívne. Konečne začnú rozhodcovia a tenisti spolupracovať. Ich
konfrontáciu nahradí kooperácia.
Pochopiteľne, tlak na čiarových
rozhodcov narastá. Musím zdôrazniť, že postrehnúť milimetrové
rozdiely, keď lopta zo servisu letí
rýchlosťou vyše 200 kilometrov za
hodinu, nie je jednoduché. Som
zvedavý na využitie novinky vo
vlastnej praxi, ale žiaľ, tak skoro to nebude. Pôjdem na Wimbledon, ale tam ešte nová technika nebude fungovať. Bude až
na US Open, ale v New Yorku ja
nebudem... “

G a y l e
BRADSHAW,
zástupca ATP
zodpovedný za súťažné pravidlá: „Sme spokojní viac, než sme predpokladali. Hráči sa vo
svojich odhadoch často mýlili, a teraz po dôkazoch na videu môžu skutočne oceniť profesionalitu našich rozhodcov.“

Ľubomír KURHAJEC, šéftréner žien NTC a tréner fedcupovej reprezentácie Slovenska: „Zaregistroval som rôzne názory. Pre aj proti. Čo si neviem predstaviť, to je to, že bude záznam na každom kurte, nielen na centrálnom. V každom prípade
však táto novinka môže ovplyvniť predovšetkým vyrovnané súboje.“

Martina NAVRÁTILOVÁ, deväťnásobná wimbledonská šampiónka vo dvojhre: „Z novinky
sa veľmi teším. Privítala by som,
keby ju zaviedli už pred dvadsiatimi rokmi.“
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ÚČET Z TURNAJA v MIAMI 2006

•161 reklamácií sporných
lôpt
• 5 3 ráz menil rozhodca pôvodný verdikt
•32 ráz u mužov
•21 ráz u žien

NÁZOR
REDAKCIE
„Túto novinku treba jednoznačne privítať, lebo zobjektivizuje
rozhodovanie. To je celosvetový
trend. Napríklad vo volejbale sa
neraz viedli spory o tom, či lopta
pri podaní letela nad vymedzeným
poľom. Koniec sporom urobili jednoduché anténky! Ak v tenise
lopta nespadne pri podaní do určeného priestoru, ozve sa signál,
podobne aj ak sa lopta dotkne siete - a všetci to bez rečí akceptujú.
V hokeji došlo neraz k slovným
prestrelkám a k výčitkám na adresu
rozhodcov pre neprávom uznaný
neregulárny alebo neuznaný regulárny gól. Až kým neprišla na
pomoc elektronika... Komu môže
zobjektivizovanie takýchto situácií prekážať? Navyše jastrabie
oko nijako nespomaľuje hru. Skôr
naopak, lebo ak má hráč námietky
a ide si svoju pravdu vydiskutovať
s vrchným alebo hlavným rozhodcom, prípadne sa pustí do
výmeny názorov s čiarovým rozhodcom, trvá to podstatne dlhšie
ako pri využití jastrabieho oka!
A nik sa pritom nedozvie, kto mal
vlastne pravdu!
Ako je známe, v jednom sete
sa možno na „jastraba“ odvolať
dva razy, v tajbrejku raz.. Oprávnená reklamácia sa do tejto kvóty správne nepočíta, lebo sa ňou
len eliminuje chyba rozhodcu, bez
ktorej by nijaký protest neodznel!
A navyše jastrabie oko pomáha
hráčom, aj keď sa prípadne mýlia, lebo sa zbavia pocitu, že sa im
krivdí, čo na ich psychiku pôsobí
ako balzam... A osoh majú z toho
všetci, teda aj diváci. Preto jastrabie oko áno, škoda len, že pre
vysoké finančné náklady nemôže
byť nad každým dvorcom...“
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Steelers Cup 2006 s novým riaditeľom
Štvrtý ročník košického challengeru sa začína hneď po Roland Garros
Slovenských hráčov, ktorí sa zaujímajú o štart na 4. ročníku challengerového turnaja Steelers Cup
2006 v Košiciach, upozorňujeme na
dôležitý dátum: zápis do kvalifikácie
je 9. júna od 18.00 do 21.00 hod.
v areáli na Aničke. Kvalifikácia štartuje o deň neskôr, hlavný turnaj sa
pod taktovkou nového riaditeľa Miloslava Mečířa začína 12. júna.
Podujatie už tradične organizuje
bývalý profesionál a niekdajší slovenský daviscupový reprezentant, neskôr
tréner Branislav Stankovič (na snímke). Riaditeľskú funkciu prenecháva
daviscupovému kapitánovi Mečířovi,
ale z povinností mu neubudne. „Ako
technický riaditeľ pripravujem turnaj
s veľkým predstihom. Počas neho, pochopiteľne, budem mať práce dosť, ale
som veľmi rád, že Miloš ponuku byť riaditeľom 4. ročníka Steelers Cupu prijal
a znovu strávi týždeň v Košiciach tak
ako po minulé roky. Bude mať možnosť vidieť v akcii okrem svojho syna
aj ďalších slovenských hráčov,“ dodáva Stankovič.
Dotácia turnaja zostala rovnaká
(25 000 USD), nezmenila sa ani prax,

schopnosti v spoločnosti viacerých
bývalých slovenských profesionálov.
Okrem pravidelných hostí - ako sú Miloš Mečíř či Marián Vajda, sa medzi
veteránov zaradil už aj Karol Kučera,
účasť sľúbila Janette Husárová a nie
je vylúčené, že sa na východe ukáže, hneď po Roland Garros, v pozícii
hosťa aj najlepší slovenský tenista
Dominik Hrbatý. Ten má na Košice
pekné spomienky, veď v rokoch 1997
a 1998 tu vyhral VSŽ Slovak Open, ale
vo finále bol už roku 1996 ako osemnásťročný. Turnaj VSŽ Slovak Open sa
v areáli na Aničke hral v rokoch 1993
– 98 a z 25-tisícovej dotácie sa dopracoval k najväčšiemu challengeru,
na ktorom rozdelili 125-tisíc dolárov.
Mimochodom, v premiérovom ročníku
štvorhru vyhral slovenský pár Stankovič, M. Vajda.
Košičania si v minulosti vychutnali
zápasy takých es ako Safin, Kuerten,

podľa ktorej sa odmeny vyplácajú
v eurách. „Vlani bol posledným v hlavnej súťaži hráč s rankingom 302.
V tomto roku očakávam lepšiu konkurenciu. V rovnakom týždni sa hrá
100-tisícový challenger v Lugane, ale
z kalendára ubudla 25-tisícová Barcelona, z čoho by Košice mohli profitovať,“ usudzuje Stankovič. Okrem
spoločnosti U. S. Steel, generálneho
partnera podujatia, má košický turnaj ďalších podporovateľov. Medzi
nimi i Nadáciu SPP, podporujúcu detské dni i tenisovú školu, teda akcie,
ktoré sú tradičnou súčasťou Steelers
Cupu. Turnaj ponúka každoročne Košičanom mimo súťažných zápasov aj
lákavú príležitosť vyskúšať si tenisové

Arazi, Mantilla, Novák, A. Costa. Roku
1997 vyhral na Aničke štvorhru wimbledonský šampión z Austrálie Pat
Cash spolu s krajanom Kratzmanom.
V ére Steelers Cupu sa na košických
antukových dvorcoch predstavili hráči patriaci v súčasnosti už medzi elitných tenistov. Predvlani si tu zahral
Cyperčan Marcos Baghdatis, tohtoročný finalista Australian Open (v
1. kole prehral s Austrálčanom Luczakom). Najvyššie nasadeným bol
Nemec Alexander Popp, dvojnásobný
štvrťfinalista Wimbledonu, ale v pavúkoch z minulých rokov možno nájsť
viacero hráčov, ktorí sú už do svetovej
stovke alebo ju atakujú – Čechov Zíba,
Vaněka, Hernycha, Srbov Tipsareviča,
Pašanského či Nemca Greula. Ten na
jar v Miami zdolal Srichaphana, Hrbatého i Henmana a skončil až v osemfinále na rakete Roddicka.
(zw)

Víťazi Steelers Cupu	

Najlepší Slováci

2003 Martin Vassallo Arguello (Tal.) M. Mertiňák, L. Švarc (2. kolo)
2004 Peter Luczak (Austr.)
M. Mertiňák (semifinále)
2005 Razvan Sabau (Rum.)
L. Švarc, L. Lacko (2. kolo)

CENNÍK INZERCIE
strana
4
2, 3

obálka

rozmery
210x297
210x297

formát
1/1
1/1

cena
25 000
20 000

Riadková inzercia
poznámka

vzor
A
A

+spadávka 3mm
+spadávka 3mm

vnútro Časopisu
rozmery formát cena farebnej inz.
210x297
1/1
15 300
190x264
1/1
15 300
93x264
1/2
  8 200
190x130
1/2
  8 200
190x85
1/3
  6 200
93x130
1/4
  4 900
93x85
1/6
  3 500

cena čb inz.
11 300
11 300
7 000
7 000
5 000
4 000
3 000

+spadávka 3mm
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec

6 - 8 krát: 9%

vzor
A
B
C
D
E
F
G

9 - 12 krát: 13%

Storno poplatky pred uverejnením
14 - 8 dní: 20%
vzor A
1/1
na spadávku
210 x 297 mm
+ 3 mm
spadávka

7 - 4 dni: 50%
vzor B
1/1
190 x 264 mm
sadzobný
obrazec

vzor C
1/2
93 x 264 mm
sadzobný
obrazec

50,- Sk

každé ìďalšie slovo

10,- Sk

Cena za vkladanie

poznámka

Zľavy za opakovanie
3 - 5 krát: 5%

cena za prvé slovo

do 3 dní: 100%
vzor D
1/2
190 x 130 mm
sadzobný
obrazec

vzor E
1/3
190 x 85 mm
sadzobný
obrazec

3,- Sk/ks

Cena je uvedená v Sk a je za uverejnenie v jednom čísle. K cenám
sa pripočítava DPH vo výške 19%.

Kontakt
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
vzor F
1/4
93 x 130 mm
sadzobný
obrazec

vzor G
1/6
93 x 85 mm
sadzobný
obrazec

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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Zo seminára trénerov v Národnom tenisovom centre

Pestrý program – hojná účasť
V Národnom tenisovom centre sa v marci uskutočnil mimoriadny
seminár trénerov A, B a C licencie. Usporiadal ho trénersko–
metodický úsek STZ v snahe umožniť trénerom zúčastniť sa na
ňom, a tak splniť jednu z podmienok potvrdenia platnosti licencií.
Ukázalo sa, že to bol dobrý nápad, lebo o seminár bol veľký záujem,
čo dokazuje účasť 65 trénerov z celého Slovenska.
Program bol zameraný na problematiku detského tenisu, jeho súčasný
stav a perspektívu, o čom hovoril prezident STZ RNDr. Tibor Macko.
MUDr. Roman Fano, ktorý pôsobí
dlhé roky ako hlavný lekár pri reprezentačných družstvách, informoval
o oblastiach zranení v tenise, ich prevencie, problematike dopingu v športe
ako aj o výžive športovca. Vystúpenie

na tému koučovanie a psychika v tenise mal psychológ Dr. Tomáš Gurský.
Tréneri Národného tenisového centra Ladislav Simon a Ladislav Olasz
informovali o činnosti NTC. Priblížili
prítomným systém športovej prípravy
hráčov, ktorí sú zaradení do NTC. Tréner Simon ďalej informoval účastníkov
o turnajovom programe hráčov, o ich
cieľoch a dopodrobna ozrejmil ich tré-

ningový program. V ďalšej časti kondičný tréner Olasz prednášal o kondičnej príprave ako o nevyhnutnej
súčasti športovej prípravy. O jej zákonitostiach a spôsoboch skĺbenia
s technicko – taktickou zložkou športovej prípravy. Po teoretickom rozbore problematiky mal názornú ukážku cvičení a moderných tréningových
metód, ktoré za pomoci rôznych tréningových pomôcok zaraďuje do svojej práce.
V záverečnej časti mal tréner Simon praktickú ukážku tréningovej jednotky zameranej na zdokonaľovanie
zápasových situácií. Zdôraznil potrebu častého trénovania returnu

a podania, ktoré sú základom úspechu v súčasnom tenise. Tréneri sa tiež
mohli oboznámiť s tréningovou pomôckou, ktorá umožňuje zvýšiť sieť
s možnosťami jej využitia. S jej pomocou sú hráči nútení hrať lopty vyššie ponad sieť. a tým hrajú lopty dlhšie s menším rizikom chýb.
Po záverečnom zhrnutí programu
mali tréneri možnosť v diskusii položiť
obom trénerom otázky k danej problematike, ale aj otázky z iných oblastí
športovej prípravy. Z vystúpení Romana Fana a Tomáša Gurského prinášame zaujímavý výber.
Ladislav MACKO,
metodik STZ

Záber zo seminára trénerov v NTC										

Snímka: Tibor LEŠNIAK
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Dlhodobé koučovanie v tenise
Čo je koučovanie? Pojem koučovanie sa používa
vo dvoch významoch. Prvý význam sa týka
dlhodobej spolupráce trénera s hráčom, teda
dlhodobého vedenia a usmerňovania hráča,
formovanie jeho osobnosti, ovplyvňovanie
motivácie, hodnôt, názorov a postojov. Do
tejto oblasti patrí tiež dlhodobé zvyšovanie
psychickej odolnosti hráča. Je to vlastne
práca a tréner je v tomto prípade
Tomáš GURSKÝ, pedagogická
v roli učiteľa. Koučovanie v užšom slova zmysle
športový
sa týka vedenia hráča alebo hráčky priamo
psychológ
v dejisku turnaja, prípadne v konkrétnom
zápase. Ide o prípravu na konkrétny zápas, pomoc pri zvládaní
technických, psychických a taktických prvkov hry a v neposlednom
rade aj o rozbor predvedených výkonov. Cieľom je, aby hráč postupne
získal čoraz viac samostatnosti, aby bol schopný pomôcť sám sebe
v určitých kritických situáciách (self-coaching) a súčasne bol
schopný povedať trénerovi, čo kedy od neho potrebuje. V prvej časti
si rozoberieme dlhodobé koučovanie ako pedagogické pôsobenie,
v nasledujúcom pokračovaní sa sústredíme na krátkodobé zápasové
koučovanie.

Spoznávanie hráča
a jeho zázemia

Tréner dlhodobo pracujúci s jedným alebo niekoľkými hráčmi postupne spoznáva nielen fyzický a herný potenciál hráča, ale aj jeho psychické vlastnosti v špecifických záťažových situáciách. Predovšetkým
ide o herné krízy, o typické reakcie
hráčov počas stresu a frustrácie,
o spracovanie výhry a prehry. Tiež
spoznávajú svojich zverencov v netenisových situáciách, napr. ich koníčky, záľuby a trávenie voľného
času. V tejto oblasti by mal platiť individuálny prístup, rozvíjanie silných
stránok, pomocou ktorých môže hráč
alebo hráčka v tenise uspieť a naopak, potláčanie takých prejavov,
ktoré sú prekážkou v súťažnom i
osobnostnom raste.

Pozitívne myslenie a
výkonová motivácia
Ak platí, že uspieť v športe môže
len ten, kto dokáže zvládať prehry,
tak v tenise to platí mnohonásobne.
Veď každý fiftín je malým zápasom,
teda malou prehrou či výhrou. Z toho vyplýva, že tenista v každom zápase prechádza radom prehier a výhier až napokon rozhodne o víťazstve
celková bilancia.Ten, kto nedokáže
zvládať prehry, nemôže napokon
zvíťaziť - zloží sa predčasne. Naopak, hráč, ktorý sa z prehry poučí,
napokon uspeje. Psychika musí byť
k tejto úlohe dobre pripravená a sú-

Nebyť mojich rodičov, nikdy
by som sa nedostal tak vysoko.
(nemenovaný špičkový tenista)

stavne trénovaná. Pozitívne myslenie
znamená, že prehry a problémové situácie dokážeme vnímať ako výzvy,
ako momenty, ktoré nás môžu niečomu užitočnému naučiť. Pokiaľ sa to
naučíme a udržiavame tento postoj,
vytvárame si základ pre osobnostnú
nezlomnosť (hardiness), ktorá je dôležitá nielen pre zápas ale pre život
celkovo. Tréner však musí ísť v tomto
smere príkladom a súčasne dbať, aby
sa aj v rodinných postojoch a výchove
uplatňoval tento princíp.

Vzťah k fyzickej námahe
a sebadisciplína
Súčasná doba je typická výrazným
konzumentstvom v každej oblasti,
s výnimkou vlastnej profesie. Tam
sa vyžaduje presnosť a maximálny
výkon. Ak v práci dokážeme podávať nadpriemerné výkony, sme dostatočne finančne ocenení a v iných
oblastiach môžeme „konzumovať“.
Vedie to k dvojakému životnému postoju, ktorý je typický najmä u mladšej generácie: v práci makať, v živote užívať. Dilema je v tom, či tenis
je oblasťou práce alebo zábavy. Od
tohto rozhodnutia sa odvíja vzťah
k tenisu, k tréningovej morálke a
k ochote udržiavať tvrdý životný režim. Je však veľmi ťažké správne sa
tu rozhodnúť, vyžaduje to veľký cit
a životné skúsenosti. Je to podobné
ako so školou. Niečo ma nebaví, iné
ma baví, niečo raz budem v živote
potrebovať, iné nie. Postupné narastanie tenisových „povinností“
by malo ísť v súlade so záujmami a
chuťou hráča, ako aj s mierou jeho
talentu a hráčskym napredovaním.
Nie je asi účelom vychovávať desaťročných profesionálov, ktorí v dvad-

siatich rokoch už o tenise nechcú ani
My, tenisoví rodičia, sme
počuť. Len expert, ktorý dokáže vizvláštna kasta, nie sme nordieť hráčsku kariéru v dlhodobej permálni ľudia. Vtiahne nás to,
spektíve, dokáže rodičom poradiť,
a už nepustí.
čo majú v danej fáze robiť, na čo sa
(nemenovaný tenisový rodič )
majú sústrediť. Vyškolený tréner by
mal byť takýmto expertom a rodičia
Tréneri by si mali byť vedomí, že
by si mali nechať poradiť.
hráči môžu športovo rásť najlepšie
vtedy, ak majú vytvorené stabilné
Vidieť širšie
prostredie. Samozrejme, že najdôlesúvislosti
žitejšie je rodinné zázemie, teda naj
Tu je dôležité práve dlhodobé hľabližšia rodina. Avšak tréner tiež pridisko – vidieť a rozpoznať širšie súspieva svojím pôsobením k tejto stavislosti, širšie hodnoty športu než
bilite. Mal by mať základný prehľad
len víťzstvá a prehry. Patrí k tomu nao školskom prospechu svojich zvepríklad hodnota prekonávať vlastné
rencov, o výchovných metódach, reslabosti, odolnosť voči stresu a božime a hodnotách rodiny hráča alelesti, schopnosť žiť s určitými cieľbo hráčky. Preto treba udržiavať istý
mi, vedieť si organizovať život a dopravidelný kontakt s rodičmi, či už
držiavať určitý režim, podriadiť sa
formou rodičovských schôdzok alebo
a obetovať tomu, čo je pre v živote
individuálnymi stretnutiami.
hráča dôležité. Je to poznávanie
Rodičovské
seba a schopnosť individuálne sa
schôdzky
presadiť tým najefektívnejším spôsobom. Na druhej strane je to schopRodičovské schôdzky by sa mali
nosť udržiavať tímovú atmosféru, po- týkať nielen organizačných a revzbudzovať spoluhráčov, zdieľať spo- žimových pokynov ohľadom tréločne radosti a smútky.
ningu a súťaží. Dôležité je vysvetliť
Dobrý tréner vníma a rešpektuje rodičom, čo majú robiť, ako sa majú
tieto širšie súvislosti. Vníma vý- správať a reagovať v prípade úspevinové fázy psychického vývinu a chu či neúspechu, ako majú správmotorického učenia a vie, kedy tre- ne podporovať vlastné deti v súba klásť dôraz viac na určité prv- ťažnom tenise. V tejto oblasti je doky kondičnej prípravy, kedy viac na siaľ veľká rezerva. Schôdzky by mala
techický dril, kedy na sparing. Vie, byť pred začiatkom hlavnej sezóny,
kedy má viac pracovať všeobecnými po jej ukončení, prípadne kratšie
a kedy naopak špecif ickými tré- organizačné schôdzky pred naj-
ningovými prostriedkami. Vie sta- významnejšími akciami. Dôležité je
noviť dlhodobé, strednodobé a krát- schôdzku dobre časovo i programovo
kodobé ciele svojím zverencom tak, pripraviť, aby rodičia nemali pociť, že
aby boli vo vzájomnom súlade. Do- ich len zbytočne okrádate o čas. Veďkáže svoje myšlienky a zásady zde- te schôdzku v priateľskom duchu, reliť rodičom takým spôsobom, aby ferujte o každom hráčovi osobitne,
mohli spolupracovať. Dobrý tréner vyzdvihnite jeho prednosti ako aj
neváha navštíviť, napríklad tried- oblasti, v ktorých by sa mal zlepšiť.
nu učiteľku, ak na výkonoch hráča Je dôležité, aby rodičia od vás prespráve najviac záleží, ale dokáže pri- ne vedeli, čím majú a môžu prispieť
nútiť hráča, aby sa viac učil, ak je ob- k výchove a k podpore vlastných detí.
dobie medzisezóny. Schopnosť op- Nezabudnite podporiť tímového dutimálne rozdeliť povinností medzi cha nielen medzi deťmi, ale aj medzi
šport, školu a iné oblasti života pri- rodičmi (ich spoločná pomoc v rámspievajú k duševnej pohode a rov- ci klubu alebo družstva výrazne zlepšuje vzťahy hráčov a pohodu v klunováhe športovca.
be). Doprajte rodičom dosť času na
Spolupráca
ich otázky a na prípadný rozhovor
s rodičmi
medzi štyrmi očami.
O tenise sa hovorí, že je to jeden
Prinášame niekoľko hlavných záz psychicky najnáročnejších špor- sad, podľa ktorých majú tréneri hotov. Okrem náročnosti samotnej te- voriť s rodičmi.
nisovej hry k tomu prispieva aj veľmi
Pozri strana 25
ambiciózne prostredie, v ktorom sa
profesionálny tenis odhráva. Rodičia
kontakt:
sú do tohto prostredia postupne vťawww.top - fit.sk
hovaní a pokiaľ majú uspieť, musia sa
v ňom naučiť správne orientovať, ko- gursky@shmladost.sk
nať a pôsobiť.
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Hlavné zásady spolupráce trénerov s rodičmi
Čo robiť

Čo nerobiť

• z apojte rodičov do celkového tenisového programu
• v programe vypracujte pravidlá, čo treba robiť a čoho sa vystríhať
• ozrejmite rodičom, aký perspektívny potenciál ich dieťa pre tenis má
• rozlišujte rôzne typy rodičov (neangažovaní, príliš angažovaní, podporujúci, a pod.)
• rokujte s rodičmi ako s dospelými, nie ako s deťmi
• odlišujte správanie detí od správania ich rodičov (deti za správanie rodičov nemôžu)
• nekritizujte správanie rodičov pred deťmi (udržiavajte autoritu rodiča)
• snažte sa rozlíšiť správanie rodičov, ktoré pomáha vašej práci a ktoré naopak škodí – upozornite rodičov na to, čo nemajú robiť a čo robiť majú
• snažte sa rozlíšiť, kedy správanie rodičov napomáha ich deťom a kedy im škodí – upozornite
ich na škodlivé prejavy
• stretávajte sa s rodičmi pravidelne (spol. schôdzky , príp. ak treba individuálne)
• povedzte rodičom, v čom konkrétne potrebujete ich spoluprácu
• pomôžte im v tom, aby správne posudzovali výkonnosť a tenisové ciele
• poskytujte rodičom pravidelne informácie o pokroku ich detí
• vo vzťahoch k rodičom buďte vždy konzekventný (nemeňte rýchlo postoje, nesnažte sa na
nich krátkodobo zapôsobiť)
• ovládajte sa, ak postupujú neprimerane a ostaňte emocionálne vyrovnaný

•n
 enahovárajte rodičom, že ich dieťa bude svetovým šampiónom (najmä ak na to nemá potenciál)
• nehovorte rodičom, aby všetko nechali na vás
• nehovorte rodičom, že víťazstvo je váš jediný a
najdôležitejší cieľ
• nepúšťajte sa do konfliktov s rodičmi
• nesnažte sa preberať rolu rodičov
• nemyslite si, že sa stanete bohatým a slávnym
vďaka jedinému hráčovi alebo hráčke
• nemyslite si, že sa správanie rodičov zmení k
lepšiemu okamžite
• nevyhýbajte sa komunikácii s rodičmi
• nezanedbávajte ostatných hráčov a nezameriavajte sa výhradne na jedného hráča, ktorý
má buď mimoriadny talent, alebo jeho rodičia
majú veľký vplyv

Bez bolesti sa nedá stúpať k vrcholom
tovca. To znamená s kompletným
vyšetrením krvi, tlaku, záťažového
EKG, kompletným sonografickým vyšetrením srdca (echokardiogram)
a spiroergometriou. Samozrejme, najlepšie u telovýchovného lekára, ktorý
robí na pracovisku, kde sú všetky tieto
ré hrajú tenis viac-menej rekreačne, potrebné vyšetrenia dostupné. Tieto
postačí pravidelná preventívna pre- telovýchovno-lekárske vyšetrenia sú
hliadka u detského lekára. Ale aj od určitého času hradené iba pacienv tejto vekovej kategórii máme špor- tom, ktorí za ne zaplatia okolo 2600
tovcov, trénujúcich 4 - 5 hodín denne Sk. Ak je vyšetrovaný aktívnym a re6 - 7 ráz v týždni. Rozsah preventívnej gistrovaným športovcom do 18 rokov,
prehliadky u nich má byť približne určitú časť mu - po predložení účtu
ako u dospelého vrcholového špor- - preplatí jeho zdravotná poisťovňa.

V marci som sa zúčastnil na seminári tenisových trénerov
v Bratislave, na ktorom som predniesol krátky príspevok. Bol
zameraný na niekoľko oblastí zdravotnej výchovy - na prevenciu
a liečbu úrazov najčastejšie sa vyskytujúcich u tenistov.
U každého aktívneho športovca by
sa mal pravidelne (aspoň raz ročne)
komplexne kontrolovať zdravotný
stav. Rozsah preventívnych prehliadok je, samozrejme, rozdielny u vrcholových športovcov, u rekreačných
tenistov v rôznych vekových skupinách. U detí do 10 - 12 rokov , kto-

Holanďan Raemon SLUITER takto trpel vlani v Sibamac aréne v daviscupovom stretnutí so Slovenskom.
							

Snímka: Róbert KVASNICA

Veľa našich tenistov nemá vôbec prehľad o antidopingovej problematike. Pritom s internetom pracuje
zručne každý tenista, ale na stránky
www.antidoping.sk sa mnohým ešte
nepodarilo zablúdiť. Tieto stránky sú
písané dostatočne jasne a prehľadne,
je na nich presne vypísané, ktoré lieky
môže, a ktoré športovec nesmie užiť.
V neposlednom rade je dôležité vedieť
aj absolvovať proces antidopingovej
kontroly (bol som opakovane pri tom
ako si športovec položil nádobu so
vzorkou na poličku a nekontrolovane
od nej odišiel).
Pri prevencii úrazov som sa snažil
upozorniť na novú éru tejpingu hlavne
členkových a kolených kĺbov, ktorá vychádza z možností nových materiálov.
Rigidné tejpovanie sa používa už iba
minimálne, a aj to zväčša v kombinácii
s elastickým tejpingom. Samozrejme,
nesmieme zabudnúť na nové materiály, využívané hlavne v členkových
a kolenných ortézach.
Za dôležité považujem aj každé lekárske vyšetrenie pri dlhotrvajúcich
bolestiach v oblasti niektorých kĺbov.
„Overuse injuries“ majú svoje typické
lokality na končatinách a samozrejme
sa dajú predpokladať aj u niektorých
hráčov podľa pohlavia a veku. Ich skoré rozpoznanie však často vyžaduje
skúseného lekára zaoberajúceho sa
športovými úrazmi. Netýkajú sa len
samotných zlomenín kostí, ale aj poškodení svalov, šliach a chrupaviek
v kĺboch.
Každý vrcholový šport bolí. Bez
bolesti sa nedá stúpať k vrcholom.
Na športovca však čaká odmena - radosť z víťazstva a pri nej sa na bolesť zabúda.
MUDr. Roman FANO,
lekár daviscupovej a fedcupovej
reprezentácie Slovenska
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Výročné zasadnutie asociácie Tennis Europe v Sofii

Náš tenis má vonku cveng
V dňoch 30. 3. – 2. 4. 2006 sa v bulharskom hlavnom meste Sofia
uskutočnilo výročné zasadnutie európskej tenisovej asociácie
Tennis Europe (TE).
Ešte pred samotným zasadnutím
som sa, ako riadny člen, zúčastnil
na pracovnom zasadnutí juniorskej
komisie TE. Riešili sa na ňom predovšetkým problémy súvisiace s vrcholnými európskymi mládežníckymi
podujatiami, ktoré riadi TE. Ide
o majstrovstvá Európy jednotlivcov
v kategóriách do 14, 16 a 18 rokov
a o zimné i letné tímové súťaže v tých
istých vekových kategóriách.

Výročné zasadnutie asociácie Tennis Europe sa skladalo z dvoch častí. V prvej tzv. otvorenej časti, ktorú otvoril predseda bulharského parlamentu, odznela o. i. prezentácia
tenisu v hostiteľskej krajine, ktorá
má - aj podľa vzoru Slovenska - vybudovať svoje národné tenisové centrum. Juan Margests, viceprezident

ruský predstaviteľ, z jeho pohľadu,
o koreňoch ruských úspechov.
V druhej, tzv. plenárnej časti výročného zasadnutia, ktoré riadil prezident TE John James z Veľkej Británie, odznela predovšetkým správa o činnosti TE od posledného výročného zasadnutia na Malte, správy
jednotlivých komisií (profesionálnej,
juniorskej, seniorskej, marketingovej, súťažnej a rozvoja).
Ďalej delegáti schválili finančnú
správu za rok 2005 a predbežný rozpočet Tennis Europe na rok 2006.

Tradičným aktom v rámci tejto časti zasadnutia bolo i odovzdávanie
rôznych ocenení za rok 2005. Potešilo ma, že som mohol prevziať ocenenie pre Martina Kližana, juniora
roka 2005 v kategórii do 16 rokov.
Toto výročné zasadnutie potvrdilo,
že slovenský tenis má v Európe veľmi vysoký kredit. Odznelo to jednak
v prezentáciách oficiálnych predstaviteľov TE aj ITF a viackrát aj pri
neformálnych rokovaniach so zástupcami rôznych európskych krajín. I postavenie Slovenska v rám-

Štyri slovenské tímy
nasadené
Z pohľadu slovenského mládežníckeho tenisu bolo zaujímavé rozdelenie družstiev do skupín v rámci jednotlivých vekových kategórií
v letných tímových súťažiach. Až
4 naše tímy (chlapci do 14, dievčatá do 16, chlapci do 18 a dievčatá
do 18 rokov) by mali byť nasadené
a mali by tak mať lepšie šance kvalifikovať sa do finálových skupín
týchto podujatí.
Na zasadnutí asociácia predložila
kalendár oficiálnych podujatí na rok
2007. Jeho štruktúra bude podobná
ako roku 2006, len turnaj Junior
Masters pre 8 najlepších Európanov
v kategóriách do 14 a 16 rokov bude
už v septembri, pretože októbrový
termín nevyhovoval viacerým krajinám, ktoré chcú, aby mládežnícky
tenis mal už od začiatku októbra prestávku na regeneráciu hráčov po dlhej sezóne.

Nové logo
Na zasadnutí komisie tiež
predstavili
marketingový plán,
ktorý má
uviesť do života
oficiálny názov i logo všetkých mládežníckych podujatí, zaradených do
termínovej listiny. Oficiálnym názvom týchto podujatí je „Tennis Europe Junior Tour“. Diskutovaným
problémom bola i otázka kladenia
väčšieho dôrazu na tímové súťaže
v kategórii do 12 rokov, čo by malo
mať na budúci rozvoj mladých hráčov väčší a kladný vplyv ako veľké
množstvo individuálnych turnajov
v tejto kategórii.

Národné tenisové centrum v Bratislave a lanské daviscupové finále Slovensko – Chorvátsko boli témami, ktoré rezonovali aj v správe Johna Jamesa, prezidenta Tennis Europe, na výročnom zasadnutí asoSnímka: Dušan BARBUŠ
ciácie v Sofii								
ITF, ktorý zastupoval neprítomného
prezidenta ITF, hovoril o situácii a vízii tenisu. Konštatoval potešiteľne
dobrý trend v jeho rozvoji na celom svete aj z hľadiska finančného
i marketingového. V jeho prezentácii
veľmi vysoko zhodnotil finále Davis Cupu 2005 medzi Slovenskom
a Chorvátskom v Bratislave a viackrát zdôraznil, že hoci to bolo finále
dvoch „malých“ krajín na „malom“
štadióne, malo skvelý ohlas v celom tenisovom svete i medzi marketingovými partnermi ITF.
V tejto otvorenej časti hovoril aj

Schválili aj určité drobné úpravy ci Europe Tennis Trophy, kde za rok
v stanovách TE.
2005 Slovensko obsadilo celkové 8.
miesto a v juniorskej súťaži dokonca
Pochvala NTC,
4. miesto, svedčí o veľmi dobrom
ocenenie pre Kližana
mene Slovenska v Európe.
V správe, ktorú predniesol preV konkurencii ďaleko väčších,
zident TE, opäť veľmi výrazne zare- a ekonomicky aj podstatne silnejzonoval úspech Slovenska v podobe ších, európskych krajín, bude nepostupu do finále DC 2005 a navyše ľahké udržať si toto postavenie, ale
prezident vysoko ocenil naše NTC, verím, že sa nám to podarí.
z ktorého bol veľmi nadšený a jeho
návštevu všetkým vrelo odporučil,
Vladimír HABAS,
športový riaditeľ STZ,
pričom záujemcov upozornil na možnosť pozrieť si naše NTC zatiaľ aspoň
delegát zväzu
na výročnom zasadnutí TE
na internete.
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Odmeny v Paríži ako v Melbourne a New Yorku
Na zisk klasického Grand Slamu čakajú muži už 37, ženy 28 rokov
Prvý raz v histórii budú na tenisovom Roland Garros v Paríži
odmeňovať ženy rovnako ako mužov. Šampióni z parížskej antuky
získajú po 940-tisíc eur. Francúzska tenisová federácia tak
napodobnila organizátorov grandslamových podujatí v Melbourne
a New Yorku. Vo Wimbledone sa zatiaľ držia tradície – muži
v Londýne stále dostávajú viac ako ženy. Celkový finančný fond
druhého grandslamu sezóny, ktorý sa začne po prvý raz v histórii
v nedeľu (28. mája  - 11. júna), je 14,27 milióna eur.
Vyhrať všetky štyri grandslamové
turnaje v jednom kalendárnom roku
sa naposledy podarilo Austrálčanovi
Rodovi Laverovi roku 1969 a zo
žien Steffi Grafovej roku 1988. Zatiaľ posledným mužom, ktorý skompletizoval zbierku všetkých štyroch
grandslamových trofejí z rôznych
povrchov, je Andre Agassi. Od jeho
prvého grandslamového triumfu vo
Wimbledone 1992 až po parížske víťazstvo roku 1999, ubehlo sedem rokov. Charizmatický Američan už v 36
rokoch nemyslí na úspech pod Eiffelovkou. Naopak, v tomto roku sa
rozhodol vynechať antukovú sezónu,
vrátane štartu na Roland Garros.
Antukový Paríž je najťažším grandslamovým turnajom. V areáli v Boulonskom lesíku nikdy nevyhral legendárny Pete Sampras, muž, ktorý
vlastní najviac grandslamových titulov v histórii – až 14. Ale nevyhral
tu ani Roger Federer, súčasný suverén
svetového tenisu. Švajčiar, víťaz Australian Open 2006, si v rámci prípravy
na druhý grandslamový turnaj roka,
naplánoval štartovať na troch antukových podujatiach série Masters v
Monte Carle, Ríme a Hamburgu.
„V uplynulých rokoch som jeden
turnaj vždy vynechal. Teraz som pristúpil k zmene, chcem sa čo najlepšie pripraviť,“ povedal rodák z Bazileja. Federer štartuje v Paríži ôsmy
raz v sérii: trikrát vypadol v 1. kole,
raz v treťom, raz v osemfinále, raz
vo štvrťfinále a vlani v semifinále,
keď prehral s neskorším šampiónom
Rafaelom Nadalom. „Vlani som odohral veľmi dobré zápasy a pred tohtoročným turnajom som optimistom. Na
antuke sa cítim čoraz lepšie a urobím
všetko pre to, aby som sa v Paríži dostal čo najďalej,“ vyhlásil Federer.
Najväčším ašpirantom na prvenstvo

– už svoj druhý parížsky – Belgičanka
Justine Hardennová-Heninová. Na
trofej, pomenovanú po legendárnej
Francúzke Suzanne Lenglenovej, si
však robí nádeje aktuálna svetová
jednotka Amélie Mauresmová. Francúzka sa v 26 rokoch dočkala v januári
svojho prvého grandslamového víťazstva na Australian Open a pozná už

Okrem parity v delení odmien sa
parížski organizátori v tomto roku
rozhodli pre ďalšiu novinku – nedeľňajší začiatok turnaja. „O tomto pláne sme diskutovali s ATP, WTA
a grandslamovou komisiou už vlani. Chceli sme ponúknuť nedeľňajšie
prenosy, ku ktorým majú diváci ľahší
prístup,“ zdôvodnil Christian Bimes,
šéf Francúzskej tenisovej federácie.
V Paríži bude tenisový program natiahnutý do troch nediel.
Na prvú nedeľu je plánovaných 12
zápasov, ktoré sa budú hrať na troch
hlavných dvorcoch (centrálnom Philippe Chatriera, Suzanne Lenglenovej
a čísle 1). Vonkajšie dvorce sú v tento
vyhradené tréningom. Prvé kolo dvojhier sa teda bude hrať tri dni – v nedeľu, pondelok a utorok. Potom turnaj pokračuje podľa zaužívaného
harmonogramu, v druhú nedeľu je
osemfinále a záverečná patrí už tradične dominantnému finále dvojhry mužov.
(zw)
Fakty o Slovákoch v Paríži
OD ROKU 1993

Víťazi dvojhry 2005: Justine HARDENNOVÁ-HENINOVÁ, Rafael NADAL a štvorhier: Virginia RUANOVÁ-PASCUALOVÁ – Paola SUAREZOVÁ, Daniela HANTUCHOVÁ – Fabrice SANTORO, Max MIRNYJ – Jonas BJöRKMAN
je španielsky obhajca Rafael Nadal. recept ako vyhrať na jednom turnaji
Medzi ženami dobyla pred rokom titul sedem zápasov za necelé dva týždne.

• V Paríži doteraz z dospelých
Slovákov vo dvojhre štartovali
4 muži (Kučera, Hrbatý, Krošlák, Beck) a 10 žien (Zrubáková,
Studeníková, Habšudová, Nagyová, Husárová, Cervanová,
Hantuchová, Suchá, Z. Kučová,
Kurhajcová)
• Najviac Slovákov v hlavnom turnaji štartovalo roku 2004: 3 muži
+ 6 žien
• Najlepší mužský výsledok: Hrbatý – semifinále 1999
• Najlepší ženský výsledok: Habšudová – štvrťfinále 1996
• Víťazstvá Slovákov v Paríži:
Hantuchová (mix 2005), Nagyová
(juniorská štvorhra 1994)
• Najviac štartov v Paríži (aj
pred rokom 1993): Kučera, Habšudová, Zrubáková ( po 11), Nagyová (9), Hrbatý (8)

Pod Eiffelovku početná výprava našich juniorov
V ére samostatnosti od roku
1993 sa zo slovenských hráčov
v Paríži najviac darilo Dominikovi
Hrbatému (semifinále 1999), Karine Habšudovej (štvrťfinále 1996)
a Daniele Hantuchovej (osemfinále
2002), ktorá vlani po boku Santora získala titul v mixe. Dva razy

bola v osemfinále aj Henrieta Nagyová (1998, 2001), ktorá - ako
juniorka - vyhrala po boku Hingisovej roku 1994 štvorhru. Do záverečných kôl sa dostali aj viacerí
slovenskí juniori, naposledy sa to
vlani podarilo semifinalistovi dvojhry Lackovi. V tomto roku sa do Pa-

ríža chystá jedna z najpočetnejších
slovenských juniorských výprav,
v ktorej budú Andrej Martin, Martin Kližan, Miloslav Mečíř ml.,
Magdaléna Rybáriková, Dominika
Cibulková, Kristína Kučová, Michaela Pochabová, Klaudia Boczová, Klaudia Malenovská. Účasť do-

spelých v hlavných turnajoch dvojhier bude skromnejšia – okrem Hrbatého, Hantuchovej a Suchej si
štart v hlavnom turnaji po prvý raz
vyskúša Jarmila Gajdošová. V kvalifikácii by sa mohli objaviť ďalší Slováci - Mertiňák, Klec, Cervanová, Nagyová.
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Rozpis majstrovstiev SR v tenise juniorov na rok 2006
A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadiaci orgán: Slovenský tenisový
zväz
2. Kategórie a triedy: mladšie, staršie
žiactvo, starší dorast (trieda M – 8),
mladší dorast (trieda M – 6)
3. Dátum, usporiadateľ, organizačné výbory: príloha č.1

však do výšky ceny ubytovania v oficiálnom zariadení.
- usporiadateľ nie je povinný zabezpečiť
ubytovanie hráčom a sprievodu, ak o to
v termíne písomne nepožiadali. Prihlášku so žiadosťou o ubytovanie treba zaslať na adresu usporiadateľa najneskôr 14 dní pred začiatkom súťaže.

7. – 11. 6. 2006 mladšie žiactvo Nike Junior Tour by Uniqa TK Kúpele Piešťany
12. – 16. 6. 2006 staršie žiactvo Nike Junior Tour by Uniqa TK Kúpele Piešťany
5. – 9. 6. 2006 mladší dorast
TC Slávia Trnava
19. – 23. 6. 2006 starší dorast
TK Tatran Prešov
4. Prihlášky: písomné prihlášky zasiela
každý hráč(ka) samostatne.
Uzávierka prihlášok :
mladšie žiactvo:
24. 5.
29. 5.
staršie žiactvo:
mladší dorast:
22. 5.
starší dorast:
5. 6.
Prihlášky zasielajte na Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, fax 02/ 492 09 879, prípadne
elektronickou poštou prihlasky@stz.
sk. Na www.stz.sk priebežne aktualizujeme zoznamy evidovaných
prihlášok doručených na STZ. Odporúčame hráčom, aby si vo vlastnom
záujme overili zaradenie do zoznamu
prihlásených a v prípade pripomienok
kontaktovali STZ na tel. č.: 02/ 492
09 886 (887). Po termíne uzávierky
prihlášok už nebudeme akceptovať
žiadnu reklamáciu, v súvislosti so zaslaním prihlášky.
Po uzavretí prihlášok a spracovaní
priamej nominácie, zašle STZ zoznam
prihlásených hráčov regionálnym tenisovým zväzom, ktoré ich nominujú
(vrátane náhradníkov) za svoj región
a pošle ho na STZ najneskôr 8 dní pred
oficiálnym začiatkom M SR jednotlivých
kategórií. Do súťaže možno zaradiť
len hráčov, ktorí v termíne zaslali písomnú prihlášku na STZ.
Hráči sú povinní informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže.
Nomináciu účastníkov na M SR, vrátane náhradníkov uverejníme na internetovej stránke STZ (www.stz.sk)
- 7 dní pred začiatkom súťaže.
5. Hospodárske podmienky: STZ hradí
hráčom a hráčkam stravné i ubytovanie
podľa platných hospodárskych smerníc.
Hráči (-ky) majú na majstrovstvách SR
2006 nárok na :
a/ diéty, (okrem domácich hráčov):
89,- Sk ak zotrvajú v súťaži (vrátane
cesty) 5 – 12 hodín.
135,- Sk ak zotrvajú v súťaži (vrátane
cesty) 12 – 18 hodín.
208,- Sk ak zotrvajú v súťaži (vrátane
cesty) viac ako 18 hodín.
b/ ubytovanie :
- účastník nemá nárok na ubytovanie,
ak je vzdialený od miesta konania M SR
menej ako 50 km (vrátane).
- ak je účastník vzdialený od miesta konania M SR viac ako 200 km, má nárok
na ubytovanie deň vopred. Ak skončí
stretnutie po 16,00 hodine má nárok
na ubytovanie do ďalšieho dňa.
- prepláca sa ubytovanie v oficiálnom
hoteli (ubytovacom zariadení), prípadne v inom zariadení, maximálne

Neprihlásenie sa do štvorhry (okrem
prípadov, keď nenastúpenie nie je zavinené hráčom) sa bude považovať za
nedohranie súťaže a hráčovi sa neuhradí stravné a ubytovanie.
Dvom rozhodcom hradí STZ cestovné,
stravné, ubytovanie a odmenu za výkon funkcie podľa platného sadzobníka
odmien. Odmena musí byť zdanená. Refundácia mzdy sa neposkytuje.
6. Titul: víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster SR na rok 2006“,
dostanú diplomy, medaily a pohár, finalisti a semifinalisti diplomy a medaily.
7. Povinnosti hráčov:
a) štartovať vo dvojhre a štvorhre,
b) nevzďaľovať sa po dobu účasti v súťaži, bez súhlasu riaditeľstva, z tenisových dvorcov.
8. Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých M SR. Usporiadateľ
zabezpečí ubytovanie pre rozhodcov
a na základe písomných požiadaviek
aj pre hráčov.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel
súťažného poriadku a tohto rozpisu.
2. K ategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st.
žiaci, st. žiačky, ml. dorastenci, ml.
dorastenky, st. dorastenci, st. dorastenky.
3. Disciplíny: dvojhra, štvorhra
4. S pôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety, v každom sete za stavu
6:6 tzv. rozhodujúca hra (taj - brejk)
do 7 bodov.
5. Počet štartujúcich: mladšie, staršie
žiactvo, dorast: chlapci 48, dievčatá 48.
Pri účasti
Priama nominácia
Finalisti z MSR NVK
(okrem ml.dorastu)
Priama nominácia podľa
rebríčka NVK (ml.dorast +2)
Nominácia regiónov
Voľné karty STZ
Voľné karty usporiadateľ

48
14
2
4
4x6=24
2
2

V prípade, že región nenaplní svoju
nomináciu, o voľných miestach rozhodne STZ.
6. Podmienky štartu: platný registračný
preukaz. V prípade, že hráč nepredloží
registračný preukaz, postupuje sa podľa čl. 54 a 55 SP.
7. Prezentácia:
mladšie žiactvo: v prvom hracom dni
- chlapci do 9,00 hod., dievčatá do
10,30 hod.

staršie žiactvo: v prvom hracom dni
- chlapci do 10,30 hod., dievčatá do
9,00 hod.
dorast: v prvom hracom dni - chlapci do
9,00 hod., dievčatá do 12,00 hod.
8. Žrebovanie: 15 minút po skončení prezentácie.
9. Časový rozpis: zverejní riaditeľstvo
pred majstrovstvami. Úprava programu je v právomoci riaditeľstva majstrovstiev.
10. Lopty: TRETORN (tlačené vzduchom)
Na každý zápas dvojhry a od semifinále štvorhry 3 nové lopty. Od semifinále
dvojhier a vo finále štvorhry výmena
lôpt pred 3. setom.
11. Rozhodcovia: jednotlivé zápasy sa
hrajú bez hlavných rozhodcov. Usporiadateľ je povinný od semifinálových
zápasov zabezpečiť hlavných rozhodcov, prípadne môže zabezpečiť rozhodcov aj na predchádzajúce kolá.
12. N ámietky: písomne riaditeľstvu
majstrovstiev podľa súťažného poriadku.
13. Poznámka: v prípade neúčasti hráča
(-čky) nominovaného priamo podľa rebríčka, postupuje náhradník na
priamu nomináciu, určený na základe rebríčkového postavenia. Ak
sa hráč nominovaný priamo za región posunie do priamej nominácie,
resp. nepríde na prezentáciu, má právo štartu náhradník z príslušného regiónu. V prípade neúčasti hráča nominovaného STZ, má právo štartu náhradník na voľnú kartu STZ. Vo
všetkých ostatných prípadoch rozhoduje usporiadateľ.
14. Povinnosti usporiadateľa:
- umožniť hráčom (-čkam) tréning
deň pred oficiálnym otvorením M SR
v čase od 16,00 hod. a každý ďalší deň
pred otvorením a po skončení programu dňa,
- zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola,
- denne zasielať hracie plány z M SR
na STZ (fax: 02/ 492 09 879),
- informovať o výsledkoch TASR (email: sport@tasr.sk, fax. 02/ 5921
0324) a SITA (e-mail: spo@sita.sk, fax.
02/ 5249 2732),
- kompletné klasifikačné podklady
(správa, vyhodnotenie, hracie plány)
z M SR je usporiadateľ povinný poslať
v elektronickej forme (formulár nájdete na www.stz.sk) na e-mailovu adresu:
janka.siebenstichova@stz.sk do 24
hodín po skončení turnaja.
Rozpis MSR mládeže jednotlivcov na rok
2006 schválil VV STZ dňa 21. 4. 2006.

Príloha č.1
Usporiadatelia a organizačné výbory
M SR v tenise juniorov 2006
Mladšie žiactvo
7. – 11. 6. 2006, TK Kúpele Piešťany
Riaditeľ: Ing. Rudolf Vrábel
Zástupca: JUDr. Igor Horanský
Vrch. rozhodca: Miroslav Repík
Zástupca: bude určený
Zdravotník: Margita Pullmannová
Hospodár: Helena Hynárová
Kontaktná osoba: Miroslav Repík, TK Kú-

pele Piešťany, P.O.BOX B24, 921 01 Piešťany, tel.: 033/ 7742675, fax: 033/
7626628, m: 0905 315539
Staršie žiactvo
12. – 16. 6. 2006, TK Kúpele Piešťany
Riaditeľ: Ing. Rudolf Vrábel
Zástupca: Ing. Daniel Vido
Vrch. rozhodca: Miroslav Repík
Zástupca: bude určený
Lekár: Margita Pullmanová
Hospodár: Helena Hynárová
Kontaktná osoba: Miroslav Repík, TK Kúpele Piešťany, P.O.BOX B24, 921 01 Piešťany, tel.: 033/ 7742675, fax: 033/
7626628, m: 0905 315539
Mladší dorast
5. – 9. 6. 2006, TC Slávia Trnava
Riaditeľ: Daniel Čálik
Zástupca: Zuzana Hrušková
Vrch. rozhodca: Ing. Milan Baláž
Zástupca: Ivan Holub
Lekár: MUDr. Ľuboš Krištofovič
Kont aktná osoba: Daniel Čálik, m:
0903218607, e-mail: danielcalik@szm.sk
Starší dorast

19. – 23. 6. 2006, TK Tatran Prešov
Riaditeľ: Vladimír Kaliňák
Zástupca: Ing. Marián Bachinger
Vrch. rozhodca: Ing. Vladimír Gerhart
Zástupca: Martin Mihok
Lekár: MUDr. Pavol Lisý
Hospodár: Ivan Lyach
Kontaktná osoba: Ivan Lyach, TK Tatran
Prešov, Nábrežná 5, 080 01 Prešov,
t.:051/ 771 75 01, m.: 0905 741798,
e-mail: tktatran@stonline.sk,
Majstri SR roku 2005
Mladší žiaci: dvojhra – Adrian Partl (TK
Slávia Agrofert STU Bratislava), štvorhra
– Filip Horanský, Filip Vittek (TK Kúpele
Piešťany, TC Slávia Trnava)
Mladšie žiačky: dvojhra – Jana Čepelová
(Tenis Komplex Košice), štvorhra – Jana
Čepelová, Michaela Mészárosová (Tenis
Komplex Košice, TK Slávia Agrofert STU
Bratislava)
Starší žiaci: dvojhra – Boris Kučera (TK
Slovan Slov. sporiteľňa Bratislava), štvorhra – Marián Kornoš, Jakub Stodolovský
(TK Slovan Slov. sporiteľňa Bratislava, TK
F1 Poprad)
Staršie žiačky: dvojhra – Zuzana Luknárová (TK Kúpele Piešťany), štvorhra
– Kristína Kucianová, Karina Morgošová
(TJ Dixon Club B. Bystrica, ML Tenis klub
Martin)
Mladší dorastenci: dvojhra – Martin Kližan (TK Slávia Agrofert STU Bratislava),
štvorhra – Matúš Béreš, Martin Kližan
(TC Slávia Trnava, TK Slávia Agrofert STU
Bratislava)
Mladšie dorastenky: dvojhra – Kristína
Kučová (TK Slovan Slov. sporiteľňa Bratislava), štvorhra – Klaudia Boczová, Kristína Kučová (TK Ellite Team Nové Zámky, TK
Slovan Slov. sporiteľňa Bratislava)
Starší dorastenci: dvojhra – Adrian Síkora (TK Žilina), štvorhra – Alexander Somogyi, Martin Durdík (TK ŠTK Šamorín, TK
Kúpele Piešťany)
Staršie dorastenky: dvojhra – Patrícia
Veresová (TK Kúpele Piešťany), štvorhra
– Michaela Pochabová, Patrícia Veresová
(TC SPU AX-V Nitra, TK Kúpele Piešťany)

