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Po prehre slovenských tenistiek 
s Českom (0:5) bude tím kapitána 
Mojmíra Mihala 14. – 15. júla 
bojovať o udržanie sa v II. svetovej 
skupine Fed Cupu so Srbskom. 
Londýnsky žreb v sídle Medziná-
rodnej tenisovej federácie prisúdil 
našim reprezentantkám domáce 
prostredie a súpera ako remeň! 
Srbsko má momentálne dve špič-
kové hráčky - Jelena Jankovičová 
je siedma na svete, Ana Ivanovičo-
vá pätnásta. Pravda, ich vzájomné 

vzťahy nie sú najlepšie. Vlani 
hrala v tíme Ivanovičová, teraz sa 
o postup do baráže najviac zaslú-
žila Jankovičová. Ak Slovensko 

nad Srbskom vyhrá, zachráni sa 
v II. svetovej skupine. Ak prehrá, 
zostúpi do I. skupiny euro-africkej 
zóny, kde hralo vlani.

O účasť v I. svetovej skupi-
ne Fed Cupu na rok 2008 (14.  
a 15. júla 2007): Belgicko – Čína, 
Japonsko – Nemecko, Rakúsko 
– Izrael, Španielsko – Česko.  
O účasť v II. svetovej skupine: 
Slovensko – Srbsko, Austrália 
– Ukrajina, Chorvátsko – Taiwan, 
Argentína – Kanada.

Slovensko o záchranu so Srbskom

� 



FE
D

 C
U

P

Priaznivci slovenského tenisu 
sa stotožnili s názorom kapitána 
nášho družstva, Mojmíra Mihala, že 
každé stretnutie sa začína od nuly. 
Prijali tento názor nielen preto, že 
je pravdivý, ale najmä preto, že brali 
do úvahy aj kvality našich hráčok. 
Navyše sme vari všetci vychádzali zo 
skúsenosti, že v tímových súťažiach 
momentálne rebríčkové postavenie 
nemusí byť rozhodujúce. Zrejme 
ani v tomto prípade to nebolo, hoci 
výsledok 0:5 môže svedčiť o opaku. 
V kľúčových zápasoch totiž neroz-
hodovalo rebríčkové postavenie, ale 
niekoľko maličkostí, a takú vysokú 
prehru netreba brať tragicky, hoci je 
veľmi, veľmi nepríjemná. Všeobecne 
sa predpokladalo, že po prvom dni 
tohto duelu bude stav nerozhodný, 
že Šafářová podľahne Hantuchovej. 
Predpoklady a nádeje sa nesplnili, 
čo možno rozhodlo o ďalšom vývoji 
dvojdňového stretnutia. Budeme 
teda hrať už len o udržanie sa v II. 
svetovej skupine so súpermi, ktorí 
sa do play off kvalifikovali z jednot-
livých zón. 

Daniela HantuCHovÁ  
– lucie ŠaFÁŘovÁ  

6:7(1),6:4, 3:6

Naša reprezentantka privítala po 
žrebovaní fakt, že bude hrať z našich 
ako prvá. Dodala, že sa na súboj so 
Šafářovou teší. Pravda, nemohla 
tušiť, že jej súperka s jedovatou 

ľavačkou pripraví prekvapujúcu 
prehru. O to prekvapujúcejšiu, že 
Daniela, mohutne povzbudzovaná 
tisíckami divákov, viedla v úvod-
nom sete už 5:2. Nedotiahla ho však 
do víťazného konca, po sérii nevy-
nútených chýb stratila v 9. hre svoje 
podanie, Šafářová to dotiahla na 4:5, 
prestala robiť chyby, za stavu 5:6 
odvrátila v 12. hre setbal, vynútila si 
tajbrejk, v ktorom dovolila súperke 
urobiť iba bod. Hrala mimoriadne 
dobre aj naďalej a ťažila i zo slabšej 
pohyblivosti našej reprezentantky. 
Vyhrala tento súboj zaslúžene. Bol 
to síce šok, ale Daniela statočne 
bojovala a nič jej nemožno vyčítať. 
Súperka bola tentoraz lepšia. Stret-
nutie trvalo 2 hodiny a 38 minút. 
Prehrávali sme 0:1.

Dominika CiBulkovÁ 
– nicole vaiDiŠovÁ 

6:3, 4:6, 5:7

Česká jednotka našu Dominiku 
jasne podcenila, akoby nastúpila 
proti hráčke z tenisovej škôlky. 
Plieskala do každej lopty v snahe 
rozhodnúť už prvým úderom. Kým 
jej prestalo pršať do nosa, stačila 
prehrať úvodný set 3:6 a potom mala 
čo robiť, aby sa vymotala z problé-
mov, lebo Dominika, aj keď chví-
ľami hrala dosť nesmelo, sa skvelo 
pohybovala a vrátila jej nejednu 
poriadne „osolenú“ loptu. Postupne 
sa však predsa len začali prejavovať 

kvality Češky, ktorá mala súperku 
takmer stále pod tlakom, keď ťažila 
najmä z jej slabšieho podania. Stále 
to však bol dramatický duel, ktorý 
v závere 3. setu dvíhal divákov zo 
sedadiel, keď to naša reprezentantka 
dotiahla z 2:4 na 5:5! Záver už patril 
skúsenejšej Vaidišovej, ale potlesk 

postojačky, ktorým diváci ocenili 
výkon Cibulkovej, si Dominika 
naozaj zaslúžila. Ak si zdokonalí 
podanie podľa vzoru Agassiho, O. 
Rochusa,  Henanovej, Grosjeana 
a ďalších, ktorí tiež nevynikajú 
vysokou postavou, môže to naša 
reprezentantka dotiahnuť poriadne 

Kalich horkosti sme vypili až do dna
 Stretnutie 1. kola II. svetovej skupiny Fed Cupu: Slovensko – Česko 0:5, Vaidišová a spol. postúpili do baráže, naše tenistky hrajú o záchranu

Pred stretnutím tenistiek Slovenska a Česka 

v brat is lavskej  S ibamac aréne Národného 

tenisového centra,  v ktorom išlo o postup 

do baráže o I. svetovú skupinu Fed Cupu, sa 

všeobecne predpokladalo, že pôjde o vyrovnaný 

súboj. Češky boli favoritkami, lebo momentálne 

disponujú štvoricou vynikajúcich hráčok, ktorým 

„velí“ ich jednotka Nicole Vaidišová. 

Slovenská dvojka Dominika CIBULKOVÁ sa predstavila vo skvelej forme

Tímové jednotky VAIDIŠOVÁ a HANTUCHOVÁ na bankete pred súbojom
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vysoko. Stretnutie trvalo 2 hodiny 
a 27 minút. Prehrávali sme 0:2.

Daniela HantuCHovÁ 
– nicole vaiDiŠovÁ 

2:6, 7:6(1), 3:6 

Možno nebudú ďaleko od prav-
dy tí, ktorí po zápase tvrdili, že 

o výsledku sa rozhodlo, pri podaní 
Hantuchovej, už v nekonečnej 2. 
hre úvodného setu, v ktorej bolo 
13 zhôd, 6 výhod a 7 nevýhod. Ne-
vyhrala ju lepšia, ale skôr iba šťast-
nejšia hráčka – Vaidišová. Namiesto 
očakávaných 1:1 bolo 0:2, hneď nato 
0:3 a pri podaní Hantuchovej 0:4. 

Vyzeralo to na uterák! Bol to úžasný 
psychický tlak na našu reprezen-
tantku, ktorá si prvé podanie vôbec 
vyhrala až v 2. sete za stavu 0:3! Va-
idišová bola jednoznačne na koni, 
po hladkom víťazstve v úvodnom 
sete kraľovala aj v druhom, tromi 
esami upravila stav na 4:1 a všetko 
sa zdalo byť jasné. Ale nebolo, lebo 
Daniela neskutočne zabojovala, vy-
užila súperkinu stratu koncentrácie, 
dotiahla to do tajbrejku, v ktorom 
jasne dominovala. Žiaľ, na trvalý 
zvrat to nestačilo. Set trval 2 hodiny 
a 48 minút a o postupujúcom tíme 
do baráže bolo rozhodnuté.

magdaléna rYBÁrikovÁ 
– Barbora zÁHlavovÁ-
StrÝCovÁ 1:6, 1:2 skreč

Vo štvrtej dvojhra mala pôvodne 
za nás nastúpiť Cibulková. Sťažo-
vala sa však na únavu, a tak náš 
kapitán – keďže už bolo o všetkom 
rozhodnuté – poslal na kurt Rybári-
kovú. Bola to jednoznačná záležitosť 
staršej a oveľa skúsenejšej Češky, 
ktorá hrala s obrovským prehľadom 
a takticky na vysokej úrovni. Ničila 
Rybárikovú, ktorá urobila množstvo 
nevynútených chýb, perfektnými 
stopbalmi. Jediný jej naša repre-
zentantka úspešne odvrátila v 2. 
sete, no pritom sa zranila a – po 
porade s lekárom - odstúpila z hry. 
Stretnutie trvalo 35 minút. 

janette HuSÁrovÁ, 
Dominika CiBulkovÁ 

– iveta BeneŠovÁ, Barbora 
zÁHlavovÁ-StrÝCovÁ 

3:6, 3:6

Keby nebolo keby... Keby bola do 
štvorhry nastúpila proti zohratému 
páru súperiek dvojica našich vy-
nikajúcich deblistiek Hantuchová 
– Husárová, možno by sme boli 
získali aspoň jeden bodík. Keďže vo 
štvorhre je súhra neraz rozhodujú-

cim faktorom - a v našom tíme sa 
o nej nedalo ani hovoriť - skončilo 
sa to očakávanou prehrou. I napriek 
snahe Sloveniek súperky jasne do-
minovali. Stretnutie trvalo 1 hodinu 
a 11 minút. Prehrali sme 0:5 a čakali 
na žreb baráže o zotrvanie v II. sve-
tovej skupine.

A ešte pár slov o obecenstve. Sa-
motné hráčky konštatovali, že bolo 
fantastické, že im vytvorilo skvelé 
prostredie. Dodajme, že bolo priam 
neuveriteľné, ako vytrvalo hráčky 
povzbudzovalo. Nedalo sa znechutiť 
ani nepriaznivým vývojom zápa-
sov, bolo aktívnym členom nášho 
tímu. Prehry prijímalo športovo 
a v tomto smere môže byť vzorom 
pre všetkých!
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 Stretnutie 1. kola II. svetovej skupiny Fed Cupu: Slovensko – Česko 0:5, Vaidišová a spol. postúpili do baráže, naše tenistky hrajú o záchranu

rebríček Fed Cupu
23. apríla 2007

1. Rusko 29 922 
2. Taliansko 23 745
3. Francúzsko 23 297 
4. USA 12 490
5. Belgicko 12 480 
6. Španielsko 7825 
7. Rakúsko 6085 
8. Japonsko 5027 
9. Nemecko 4862 

10. Čína 4862 
11. Česko 4410 
12. Izrael 4220
13. Chorvátsko 2820 
14. Kanada 2820
15. Austrália 2710 
16. Thajsko 2657
17. SLOVENSKO 2562 
18. Švajčiarsko 2385
19. Srbsko 1990
20. Ukrajina 1950

V rebríčku je hodnotených 91 krajín.

Daniela HANTUCHOVÁ v diskusii so švajčiarskym rozhodcom A. Eglim

Nicole VAIDIŠOVÁ bola oporou postupujúceho Česka, vyhrala obe dvojhry

Lucie ŠAFÁŘOVÁ v hľadisku Sibamac arény s priateľom Tomášom 
BERDYCHOM, ktorý priletel z Monte Carla, kde uhral semifinále
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FAKTY FED CUPU 2007
i. SvetovÁ SkuPina – ŠtvrŤFinÁle 

21. – 22. apríla 2007 
Delray Beach, Florida, tvrdý povrch: 
uSa – BelgiCko 5:0; V. Williamsová 
– Flipkensová 75, 62, S. Williamsová – Ma-
esová 61, 64, Kingová – Flipkensová 46, 
64, 75, V. Williamsová – Wickmayerová 61, 
62, Kingová, Raymondová – Hendlerová, 
Maesová 61, 62
moskva, antuka: ruSko – ŠPanielSko 
5:0; Petrovová – Medinová-Garriguesová 

63, 64, Kuznecovová – Dominguezová-

Linová 63, 62, Kuznecovová – Medinová-

Garriguesová 63, 46, 60, Čakvetadzeová 

– Llagosterová-Vivesová 36, 76(5), 62, Pet-

rovová, Vesninová – Domínguezová-Linová, 

Pousová-Tiová 61, 46, 62

limoges, antuka: FranCúzSko – ja-
PonSko 5:0; Dechyová – Sugijamová 75, 

61, Golovinová – Morigamiová 62, 64, Go-

lovinová – Sugijamová 76(3), 60, Razzanová 

– Morigamiová 76(4), 16, 62, Bremondová, 

Dechyová – Moritová, Sugijamová 61, 62

Castellaneta marina, antuka: talianSko 
– Čína 5:0; Garbinová – Tian-tian Sun 64, 

26, 63, Pennettová – Šuai Peng 06, 75, 30 

skr., Garbinová – Šuai Žang 36, 62, 64, San-

tangelová – Tian-tian Sun 64, 62, Vinciová, 

Santangelová – Tian-tian Sun, Šeng-nan 

Sun 62, 64

i. Svetovej SkuPinY – SemiFinÁle
14. – 15. júla 2007

uSa – rusko, taliansko – Francúzsko
ii. SvetovÁ SkuPina
21. – 22. apríla 2007 

Bratislava, antuka: SlovenSko – ČeSko 
0:5; Hantuchová – Šafářová 67(1), 64, 36, 

Cibulková – Vaidišová 63, 46, 57, Hantu-

chová – Vaidišová 26, 76(1), 36, Rybáriková 

– Záhlavová-Strýcová 16, 12 skr., Cibulková, 

Husárová – Benešová, Záhlavová-Strýcová 

36, 36

Fürth, antuka: nemeCko – CHorvÁt-
Sko 4:1; Klöselová – Kostaničová-Tošičová 

36, 16, Grönefeldová – Lisjaková 36, 63, 75, 

Grönefeldová – Kostaničová-Tošičová 64, 

63, Maleková – Lisjaková 62, 63, Maleková, 

Petkovicová – Kostaničová-Tošičová, Anči-

čová 63, 67(7), 63

kamloops, tvrdý povrch: k anaDa 

– izrael 2:3; Duboisová - Peerová 46, 

46, Wozniaková – Obzilerová 46, 64, 46, 

Wozniaková – Peerová 46, 06, Pelletierová 

– Gluškovová 61, 61, Duboisová, Pelletiero-

vá – Peerová, Obzilerová 63, 46, 75

Dornbirn, antuka: rakúSko – auS-

trÁlia 4:1; Paszeková – Stosurová 61, 61, 

Bammerová – Moliková 75, 64, Bammerová 

– Stosurová 63, 75, Paszeková – Moliková 

64, 62, Klaffnerová, Meusburgerová – Sto-

surová, Stubbsová 46, 36

FinÁle i. SkuPín regionÁlnYCH zÓn 

18. – 21. apríla 2007

americká zóna: Argentína - Brazília 2:0, 

ázijsko-oceánska zóna: Taiwan – Thajsko 

3:0, euro-africká zóna: Srbsko – Rumunsko 

2:1, Ukrajina – Poľsko 2:1

„Chvalabohu, že už došlo aj na 
tenis.“ Týmito slovami uviedol 
predseda Slovenského olympij-
ského výboru František Chmelár 
v Národnom tenisovom centre 
krst prvej tenisovej známky na 
Slovensku. 

„Tenis je už niekoľko rokov 
najlepším reprezentantom Slo-
venska vo svete,“ pripomenul 
Chmelár. Slovenská pošta pri 
príležitosti fedcupového stretnu-
tia Slovensko - Česko uviedla do 
obehu známku s názvom Tenis, 
ktorej tvorcom je akademický 
maliar Igor Piačka. Na prezentácii 
známky mal zaujímavý príhovor 
predseda Slovenskej spoločnosti 
olympijskej a športovej filatelie 
Peter Osuský. Uviedol, že prvé 
tenisové známky vyšli napríklad 
v Kolumbii či na Filipínach, kde 
tento šport nemá veľmi boha-

tú tradíciu. Spoločnosť, ktorej 
Osuský šéfuje, vznikla roku 
1994 a jej hnacím motorom je 
Ervín Smažák, niekdajší aktívny 
hádzanársky funkcionár. 

Na nálepnom liste - ten tra-
dične vychádza pri uvedení 
novej známky - je vyobrazená 
v kresbe Daniela Hantuchová. 
Na obálke prvého dňa, ktorej 
autorom je Juraj Vitek, sú Rafael 
Nadal a Roger Federer. Známka s 
vyobrazením dvoch tenistiek má 
hodnotu 16 Sk, rozmery 34x27 
mm, vychádza v náklade 500 000 
kusov a je v poradí 22., na ktorej 
sa podieľa Slovenská spoločnosť 
olympijskej a športovej filatelie. 
Na slávnostnom uvedení známky 
podpisovali  obálky prvého dňa 
a nálepné listy i dve slovenské 
tenistky Janette Husárová a Mag-
daléna Rybáriková.

Krst prvej tenisovej známky

SLOVNAFT podporuje ženský tím
Generálnym partnerom sloven-

ského fedcupového družstva sa stala 
spoločnosť SLOVNAFT. Ešte pred 
stretnutím Slovenska a Česka sa na 
pôde NTC uskutočnil slávnostný 
podpis zmluvy. Za SLOVNAFT ju 

podpísal Marián Jusko, predseda 
predstavenstva spoločnosti, za Slo-
venský tenisový zväz Igor Moška, 
generálny sekretár. SLOVNAFT sa 
stal najvýznamnejším partnerom 
slovenského tenisu, veď od roku 

2005 je aj generálnym partnerom 
slovenského daviscupového tímu. 

„Som veľmi rád, že SLOVNAFT, 
ktorý je druhou najväčšou nefinanč-
nou spoločnosťou v SR, sa rozhodol 
vstúpiť aj do vrcholového ženského 
tenisu,“ povedal Igor Moška pri 
podpise zmluvy.

Prípitok šampanským – zľava: daviscupový kapitán Miloslav MEČÍŘ, 
fedcupový Mojmír MIHAL, generálny sekretár STZ Igor MOŠKA a Marián 
JUSKO, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT

V rámci bratislavského autosalónu, ktorý bol uprostred apríla v Inchebe, 
mala  svoj stánok aj firma Peugeot, partner STZ. V ňom sa na autogramiáde 
zúčastnili aj Daniela HANTUCHOVÁ a Janette HUSÁROVÁ .
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Ervínovi SMAŽÁKOVI asistuje pri 
krste Magdaléna RYBÁRIKOVÁ
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Prehra Fínska bola výstrahou

Náš najlepší hráč Dominik Hr-
batý mal od fínskej jednotky Jarkka 
Nieminena správy o búrlivom 
priebehu vlaňajšieho súboja zóny 
Macedónsko - Fínsko (3:2), a tak aj 
nehrajúci kapitán 
Miloslav Mečíř 
zvýšil opatrnosť a 
tlmil prílišný op-
timizmus. Nikto 
však nepripúšťal 
štvr tú prehru 
v sérii, vrátane 
f iná le  2005 s 
C hor v át skom 
(2:3), v 1. kole 
svetovej skupiny 
v Čile (1:4) a ba-
ráži s Belgickom 
(2:3). Zostavu 
pre Skopje dával 
Mečíř dokopy s 
ťažkosťami. Na 
poslednú chvíľu z nominácie pre 
zranenie členka vypadol tretí hráč 
Lukáš Lacko a aj Michal Mertiňák 
nastúpil po dvojtýždňovej pre-
stávke - jeho koleno ešte sem-tam 
pobolievalo. 

Nakoniec osvedčenú dvojicu Hr-
batý - Mertiňák doplnil nováčik Ivo 
Klec s Pavlom Červenákom.

mertiňák sa trápil

Hlavný dvorec Tenisového klu-
bu JUG, pri futbalovom štadióne 
Vardaru, má kapacitu len 750 di-
vákov, ale domáci fanúšikovia vedia 
narobiť hluku ako na futbale. Už 
po prvých výmenách piatkového 
úvodného duelu Lazar Magdinčev 
(497. vo svetovom rebríčku) - Mi-
chal Mertiňák (180.) bolo nášmu 
tímu jasné, prečo sa na balkánske 

prostredie sťažovali fínski tenisti.
Hneď pri prvom Mertiňákovom 

servise v otváracom geme opra-
vovala empajrová rozhodkyňa 
Christina Olaussonová z Dánska 
výrok domáceho čiarového arbit-
ra a potom musela v zápase ešte 

viackrát zoskočiť 
zo stoličky na 
kurt. Hľadisko 
sa búrilo, píska-
lo. Nestíchlo ani 
pri výmenách. 
Diváci sa počas 
zápasu rozprá-
vali medzi se-
bou, telefono-
vali z mobilov a 
pokrikovali na 
Mertiňáka ako 
kdesi na ulici. 
Náš tenista ich 
držal na uzde v 
prvých dvoch 
setoch, v ktorých 

po dobrom začiatku neustále viedol 
a zvládol aj koncovky. Magdinčev 
pripomínal stenu, vracal loptičky 
spoza základnej čiary, z oboch strán 
hral silno liftované údery.

V treťom sete sa Mertiňákovi 
vymkol z rúk záver, za stavu 4:4 
nevyužil tri brejkbaly, aby išiel do 
vedenia a vzápätí stratil podanie 
i celý set. Nespratní macedónski 
diváci pridali na decibeloch, vo 
štvrtom sete pripravili nášmu hrá-
čovi peklo. Pri servise mu brnkali 
na nervy pokrikmi: Mišo, double 
fault. A neprestali ani vtedy, keď si 
už vyhodil loptičku.

To už bolo veľa aj na inokedy 
pokojného kapitána Mečířa, ktorý 
za stavu 4:3 pre Mertiňáka vyzval 
hlavného rozhodcu Carmela di 
Dia z Talianska, aby dal vyviesť 

z hľadiska najväčšieho kriklúňa. 
Asi päť minút sa nehralo. A hoci 
bezpečnostná služba nakoniec 
staršiemu pánovi v prvom rade len 
pohrozila, fanúšikovia si už dávali 
na jazyk väčší pozor. Mertiňák sa 
upokojil a koncovku premenil na 
náš prvý bod.

„Po našom ráznom vystúpení zo-
stali domáci fanúšikovia na chvíľu 
ako obarení a Michal mohol zápas 
víťazne ukončiť. Bolo to od divákov 
zákerné, museli sme niečo spraviť,“ 
vravel Mečíř. Hŕstka slovenských 
priaznivcov za našou lavičkou 
vravela, že ho takého napáleného 
ešte nevidela. „Ale áno. Aj na zá-
pase v Argentíne som musel proti 
nespratným domácim divákom 
rázne vystúpiť - bolo to pred de-

viatimi rokmi,“ zasmial sa  kapitán.
Mertiňák sa za svoj výkon 

oznámkoval dvojkou. „Trojku by 
som si dal za predvedenú hru, 
jednotku za bojovnosť. Takže prie-
mer vychádza na dva,“ povedal. 
Daviscupový zápas Slovenska roz-
biehal, po Luxembursku a Čile, po 
tretí raz, ale prvý raz víťazne.

Hrbatý vyučoval

Potom nastúpili na dvorec 
Predrag Rusevski (409.) s Domini-
kom Hrbatým (25.) a domáci tenis-
ta musel tancovať tak, ako mu pískal 
náš reprezentant. Hrbatý si hral svoj 
rýchly tenis, preháňal súpera po ro-
hoch, nevšímal si pokusy  divákov 
o provokácie. Rusevski uhral iba 
osem gemov, hľadisko stíchlo.

Mali sme na Balkáne veľkonočnú pohodu
Macedónsko –  S lovensko 0 :5  v  druhom kole  I .  skupiny euro -af r icke j  zóny Davisovho pohára ,  naš i  tenist i  uk áza l i  súperovi ,  že  sú o  dve t r iedy lepš í

Macedónsko na domácom antukovom dvorci 

a balkánske prostredie vzbudzovali u našich 

tenistov v zápase 2. kola I. skupiny euro-africkej 

zóny Davisovho pohára obavy. Nakoniec sa však 

víkend v Skopje premenil, po úvodnej nervozite, 

na veľkonočnú pohodu. Slovensko po hladkom 

víťazstve 5:0 postúpilo do baráže o účasť v 16-

člennej elitnej skupine. Výprava si, po skrátenom 

programe záverečných dvojhier, presunula 

letenky domov už na nedeľu a v dobrej nálade 

stihla veľkonočnú oblievačku.

Michal MERTŇÁK s kapitánom Milošom MEČÍŘOM, za nimi podporný tím 

�  



i. SkuPina
2. kolo

euro-africká zóna

m a C e D Ó n S k o  0 
S l o v e n S k o  5

(Skopje, antuka)

Magdinčev – Mertiňák 
3:6, 2:6, 6:4, 4:6, Rusevski 
– Hrbatý 2:6, 3:6, 3:6, Mag-
dinčev, Rusevski - Hrbatý, 
Mertiňák 2:6, 1:6, 2:6, Mar-
tinoski – Červenák 3:6, 4:6, 
Grabulovski – Klec 2:6, 3:6
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Macedónsko –  S lovensko 0 :5  v  druhom kole  I .  skupiny euro -af r icke j  zóny Davisovho pohára ,  naš i  tenist i  uk áza l i  súperovi ,  že  sú o  dve t r iedy lepš í

Dominik HRBATÝ rozdáva v Skopje autogramy

Pavol ČERVENÁK mal víťaznú premiéru

„Dominik hral neuveriteľne 
dobre, dostal som lekciu. S lepším 
tenistom som v živote nehral. Vlani 
som tu v piatich setoch potrápil Fína 
Nieminena, ale teraz som nemal 
najmenšiu šancu,“ priznal Rusev-
ski hŕstke domácich novinárov v 
miestnosti pri bare, ktorá vraj mala 
byť tlačovým strediskom.

Strašiak na kolenách

Ani v sobotňajšej štvorhre nedali 
Hrbatý s Mertiňákom domácej dvo-
jici Magdinčev - Rusevski možnosť 
nadýchnuť sa. Výsledok 6:2, 6:1, 6:2 
pre Slovákov hovorí za všetko. Ma-
cedónsky strašiak bol na kolenách.

„S Mišom sme odohrali veľmi 
dobrý zápas, súperov sme k ni-
čomu nepustili,“ zhodnotil Hr-
batý. V Davisovom pohári na-
stúpil už na svoj 52. zápas, čím 

prekonal rekord Karola Kučeru.
Na spoločnej večeri v talianskej 

reštaurácii už naši tenisti mohli 
rozoberať možných súperov v sep-
tembrovej baráži. 

V nedeľňajších dvojhrách sa, po 
dohode kapitánov, hralo už len na 
dva víťazné sety a v daviscupovej 
premiére si zahrali Červenák aj 
Klec. To však už domáci nekládli 
odpor a aj fanúšikovia sa vytratili z 
tenisového areálu. Dali radšej pred-
nosť prechádzke v blízkom parku.

Nakoniec jedinú prehru utrpeli 
Slováci v Skopje v nedeľu večer na 
ulici v centre, keď malí Rómovia 
olúpili kolegu-novinára o 200 eur. 
V krabiciach pod mostom si potom 
pripravili sviatočnú hostinu.

Ondrej GAJDOŠ,
redaktor denníka SME
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DaviSov PoHÁr
SvetovÁ SkuPina – 

ŠtvrŤFinÁle
2. – 8. apríla 2007 

moskva, antuka:
r u S k o  –  F r a n C ú z S k o  3 : 2
Davydenko – Mathieu 62, 26, 16, 57, Južnyj 
– Gasquet 62, 63, 67(8), 57, 86, Andrejev, 
Davydenko – Grosjean, Llodra 36, 75, 63, 
36, 63, Andrejev – Grosjean 57, 64, 62, 36, 
46, Safin – Mathieu 76(3), 63, 62
ostende, antuka:

BelgiCko – nemeCko 2:3
Vliegen – Haas 76(4), 57, 46, 26, O. Rochus 
– Kohlschreiber 36, 57, 67(4), O. Rochus, Ch. 
Rochus – Hohlmann, Waske 64, 26, 36, 36, 

Ch. Rochus – Kohlmann 36, 64, 64, Norman 
– Kohlschreiber 62, 63.
Winston-Salem, tvrdý povrch:

uSa – ŠPanielSko 4:1
Blake – Robredo 64, 63, 64, Roddick 
– Verdasco 76(5), 61, 64, B. Bryan, M. Bryan 
– Lopez, Verdasco 75, 63, 36, 76(5), B. Bryan 
– Robredo 46, 46, Blake – Lopez 63, 76(3)
göteborg, koberec:

ŠvÉDSko – argentína 4:1
Johansson – Nalbandian 67(3), 76(2), 62, 
76(0), Söderling – del Potro 76(4), 76(4), 64, 
Björkman, Johansson – Nalbandian, Prieto 
46, 76(4), 62, 63, Björkman – Prieto 61, 62, 
Lindstedt – del Potro 67(7), 46.

zÓnY
i. SkuPina – 2. kolo

euro-aFriCkÁ zÓna 
Macedónsko- Slovensko 0:5, Izrael – 
Taliansko 3:2, Srbsko – Gruzínsko 5:0, Veľká 
Británia – Holandsko 4:1

ameriCkÁ zÓna
Peru – Mexiko 3:2, Brazília – Kanada 3:1

ÁzijSko-oCeÁnSka zÓna
Japonsko – Thajsko 5:0, Kórea – Uzbekistan 
5:0. 

Dominik Hrbatý starší videl dve 
desiatky slovenských daviscupových 
stretnutí. Na súboje vonku sa však 
vyberá len ojedinele. Ale do Skopje 
si to namieril. Na poznámku, že sa 
špecializuje na cesty, v ktorých Slo-
váci idú za súpermi v euro-africkej 
zóne, reaguje:

 „To je náhoda. Pred tromi rokmi 
som cestoval do JAR kvôli tomu, že 
som v Afrike ešte nebol. Teraz som 
šiel do Macedónska zasa preto, že 
bola Veľká noc a mal som čas,“ hovorí 
otec nášho najlepšieho tenistu. Zara-
dil sa do malej skupinky, ktorá tvorila 
podporný tím Slovenska a vraví, že 
sa v nej cítil veľmi dobre. 

„Ja nemusím byť na tenise priamo, 
aby som vychutnával atmosféru. 
Rád si ho pozriem aj v televízii. Ale 
v Skopje som si stretnutie s Macedón-
skom užíval podobne, ako si Dominik 
užíva hru, keď sa mu darí a vyhráva. 

V Davisovom pohári hrá veľmi rád 
a emócie ukazuje inak ako v turnajo-
vých zápasoch,“ vraví Hrbatý starší. 
Synove zápasy si vždy pozrie, teší 
ho, keď Dominik potvrdzuje líderskú 
pozíciu v tíme. „Daviscupový týždeň 
ho vie dostať do pohody,“ dodáva 
otec. Medzi macedónskymi divákmi 
ocenil vyspelé slovenské publikum. 
„Povzbudzovanie Macedónčanov 
nemalo systém. Bolo vidieť, že s te-
nisom nežijú diváci tak ako naši, ich 
fandenie bolo často nekorektné. Naša 
malá skupina im ukázala príklad, ale 
zrejme nemali záujem sa to naučiť,“ 
dodáva Hrbatý a popisuje nefér 
pokrikovanie Macedónčanov medzi 
dvoma servismi. Priznáva, že sa 
najlepšie cíti na synových zápasoch, 
v ktorých Dominik jednoznačne 
vyhráva. „Lebo keď prehráva, tak mi 
vyčíta, že som mu nič neporadil...“ 
s úsmevom dodáva.  

H r b a t ý  s e n i o r  s i  v  S ko pj e 
u ž í va l  a ko  j e h o  s y n

Martinec predpokladal,  že 
v Skopje nebude komplikované 
stretnutie. Aj keď hráčov súpera 
priveľmi nepoznal. „Už na tréningu 
som sa však presvedčil, že domáci 
tenisti patria do nižšej triedy. Na 
sto percent som tvrdil, že vyhrá-
me. Obával som sa len publika. 
Kultúra jeho povzbudzovania bola 
na nízkej úrovni. Diváci vytočili 
Mertiňáka a napokon aj kapitána 
Miloša Mečířa. V Macedónsku 
skôr provokujú a urážajú ako féro-
vo povzbudzujú. So správaním sa 
divákov medzi prvým a druhým 
podaním našich si nedokázali 
poradiť ani rozhodcovia,“ dodáva 
Milan Martinec. 

Tenisový klub v hlavnom meste, 
v ktorom sa hralo, bol skromný. 
„Mali sme malú šatňu, ale organi-
zátori nás na to upozornili. Jedno-
ducho väčšiu nemali. Na našu po-
žiadavku, mať v šatni masážny stôl, 
prišiel - ako reakcia – iba úsmev. 
Na tlačovej konferencii sa domáce 
médiá dosť agresívne vypytovali 
Hrbatého na jeho formu. Upozor-
ňovali na jeho posledné prehry.  
V novinových článkoch sa objavila 
zmienka o tom, že Macedónčania 
iste využijú jeho slabú formu. Ale 
Dominik im ukázal, aký obrovský 
rozdiel je medzi ním a domácimi 
tenistami!

Nad tímovou dvojkou Rusev-
ským vyhral suverénne. Pritom ten 
hral lepšie ako jednotka domácich, 
Magdinčev.“

Martinec: Macedónčania 
provokovali a urážali
Milan Martinec, tréner daviscupového tímu 

Slovenska,  nešiel  do Skopje do neznáma. 

Šéftréner NTC kedysi trénoval v Slovinsku,  

poznal teda naturel súperov. „Mali sme šťastie,  

že sme hrali s Macedónskom. Mohli sme naraziť  

aj na silnejší tím,“ vravel po víťazstve Slovenska.
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Ivo KLEC prvý raz nastúpil v sloven-
skom dreseStrojcovia víťazstva: Dominik HRBATÝ a Michal MERTIŇÁK
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Súperom Slovenska v baráži o postup do svetovej skupiny na rok 2008 
bude 21. – 23. septembra 2007 Kórejská republika, ktorú privítame na našej 
pôde. Najlepším kórejským hráčom je Hjung-taik Lee (49. vo svetovom reb-
ríčku), ďalší tenista krajiny Woong-sun Jun, je až vo štvrtej stovke. Kórejská 
republika sa do play off dostala triumfom 5:0 v Soule nad Uzbekistanom 
vo veľkonočnom súboji 2. kola I. skupiny ázijsko-oceánskej zóny. 

Ohlasy na žreb zo slovenského tábora boli priaznivé. Súper nie je síce 
atraktívny, ale zdolateľný. Našim tenistom sa núka šanca byť opäť medzi 
daviscupovou elitou. 

Slovensko, finalista DC 2005, sa s Kórejčanmi nikdy nestretlo. Do 30 dní 
od londýnskeho žrebu, ktorý sa uskutočnil 11. apríla, musí vedenie nášho 

zväzu oznámiť londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie de-
jisko stretnutia i povrch. S odstupom niekoľkých dní sa dá predpokladať, 
že voľba padne na antuku a Sibamac arénu.

ako ďalej v Davisovom pohári
SEMIFINÁLE SVETOVEJ SKUPINY (21. – 23. septembra 2007): 

Rusko – Nemecko, Švédsko – USA. PLAY OFF O POSTUP DO SVE-
TOVEJ SKUPINY (21. – 23. septembra 2007): Slovensko - Kórejská 
republika, Srbsko – Austrália, Rakúsko – Brazília, Peru – Bielorusko, 
Izrael – Čile, Veľká Británia – Chorvátsko, Česko – Švajčiarsko, Japonsko 
– Rumunsko
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Opäť šanca ísť medzi elitu
Slovensko sa v baráži o účasť vo svetovej skupine DC stretne s Kórejskou republikou
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„Je to pri-
jateľný žreb. 
Určite lepší, 
ako keby sme 
dostali  Veľ-
kú Britániu 
s Andym Mur-

rayom alebo Srbsko s Nova-
kom Djokovičom. Kórejčania 
so skúseným Hjung-taik Leem 
budú silnejším súperom ako 
Macedónčania. Podceniť ich 
nemožno. Môžeme si zvoliť 
povrch a hráme doma, čo 
je veľká výhoda. Kórejčania 
vyhľadávajú tvrdé povrchy, 
preto by sme sa mohli roz-
hodnúť pre antuku. Škoda, že 
fedcupový dvorec treba zlikvi-
dovať... Poradíme sa s hráčmi 
a rozhodneme sa.“

„Dôležité je, 
že hráme doma. 
Hyung-Taik Lee 
sa už dlho drží 
vo svetovej stov-
ke. S kórejskou 
dvojkou Junom 
som sa v tom-
to roku stretol 
v  Aucklande , 
bol to vyrovna-
ný súboj, ktorý 
som vyhral vo 
dvoch setoch.“

„ Ak sa tím 
rozhodne pre 
antuku a bude 
sa hrať v NTC, 
opäť  budeme 
musieť postaviť 
dvorec, lebo me-

dzi aprílovým Fed Cupom a sep-
tembrovým Davis Cupom je viac 
akcií v Sibamac aréne. Budeme 
sa zaoberať aj úvahou usporiadať 
stretnutie mimo Bratislavy, pre 
rozvoj tenisu by bola zmena azda 
dobrá. Najčastejšie sa spomína 
Steel Aréna v Košiciach, ale či bude 
v septembrovom termíne k dispo-
zícii, je otázne, lebo vtedy sa už hrá 
hokejová extraliga. A v Košiciach 
navyše chýba druhá ľadová plo-
cha, hokejisti by museli na desať 
dní hľadať náhradné riešenie.“

„Asi sme si nemohli 
želať lepší žreb. Navyše, 
hráme doma! Je to na-
ozaj šťastie, veď v úspeš-
nom roku 2005 sme hrali 
všetky stretnutia doma. 
Hjung-taik Lee je dobrý 

hráč. Vyhýba sa však antuke, dokonca an-
tukovú sezónu strávi na tvrdých povrchoch 
v Amerike alebo Ázii. Kórejskú dvojku, 
Woong-sun Juna, som videl na turnaji 
vo Francúzsku. Vo finále kvalifikácie tam 
vzdal Stachovskému. Ani jeho štýlu hry 
nesedí antuke. Je rýchly, pohyblivý, nemá 
žiadny výnimočný úder, orientuje sa na 
betóny. Predpokladám, že zvolíme antuku, 
aj keď je to v období, keď sa hrá na tvrdých 
povrchoch. Ale ak chceme byť úspešní, 
musíme sa prikloniť k antuke, čo vedia 
aj hráči. Budeme favoritmi, naše šance 
odhadujem v percentách na 80:20.“ M
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1. Federer (Švajč.)     7290
2. Nadal (Šp.) 4875
3. Roddick (USA)  2980
4. Davydenko (Rus.) 2825
5. Robredo (Šp.) 2595
6. Djokovič (Srb.) 2595
7. González (Čile) 2535
8. Ljubičič (Chorv.) 2220
9. Blake (USA) 2150

10. Murray (V.Brit.) 2120
11. Haas (Nem.) 2100
12. Berdych (ČR) 1905
13. Ančič (Chorv.) 1775
14. Nalbandian (Arg.)  1765
15. Gasquet (Fr.) 1745
16. Ferrer (Šp.) 1615
17. Južnyj (Rus.) 1575
18. Ferrero (Šp.) 1380
19. Baghdatis (Cyp.) 1320
20. Hewitt (Austr.)  1250

1. Bryan B. (USA)  6225
1. Bryan M. (USA)  6225
3. Mirnyj (B-rus.)  5455
4. Björkman (Švéd.)  5380
5. Knowles (Bah.)  3950
5. Nestor (Kan.) 3950
7. Damm (ČR)       3845
8. Hanley (Austr.) 3825
9. Paes (Ind.) 3790

10. Ullyett (Zimb.)  3775
11. Zimonjič (Srb.)        3525
12. Santoro (Fr.) 3450
13. Erlich (Izr.) 2505
13. Ram (Izr.) 2505
15. Vízner (ČR) 2310
16. Dlouhý (ČR) 2085
17. Knowle (Rak.) 1995
18. Melzer (Rak.) 1945
19. Waske (Nem.) 1875
20. Perry (Austr.) 1865

1. Heninová (Bel.) 3859
2. Šarapovová (Rus.)       3388
3. Mauresmová (Fr.)  2776
4. Clijstersová (Bel.) 2699
5. Kuznecovová (Rus.) 2667
6. Hingisová (Švajč.) 2294
7. Jankovičová (Srb.) 2257
8. Vaidišová (ČR) 1957
9. Petrovová (Rus.) 1869

10. Safinová (Rus.) 1863
11. Čakvetadzeová (Rus.) 1847
12. S. Williamsová (USA) 1770
13. Dementievová (Rus.)  1635
14. HANTUCHOVÁ (SR) 1616
15. Ivanovičová (Srb.) 1525
16. Peerová (Izr.) 1508
17. Na Li (Čína) 1432
18. Golovinová (Fr.) 1390
19. Schnyderová (Švajč.) 1337
20. Zvonarevová (Rus.) 1253

1. Raymondová (USA)  4071
2. Stosurová (Austr.) 4071
3. Blacková (Zimb.)  3888
4. Zi Jang (Čína) 3238
5. Jie Ženg (Čína) 3238
6. Huberová (JAR) 3178
7. Stubbsová (Austr.)  2378
8. Srebotniková (Slo.) 2076
9. Schiavoneová (Tal.) 2045

10. Peschkeová (ČR) 1978
11. HANTUCHOVÁ (SR) 1961
12. Grönefeldová (Nem.) 1861
13. Chia-Jung Chuang (Taiw.) 1822 
14. Sugijamová (Jap.)  1811
15. Dechyová (Fr.) 1776
16. Ruano Pascualová (Šp.) 1761
17. Jung-Jan Chan (Taiw.) 1749
18. Suarezová (Arg.) 1746
19. Safinová (Rus.) 1695
20. Zvonarevová (Rus.) 1656A
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TOP 10 REBRíčKA ITF

1. Eysseric (Fr.) 1037
2. KLIŽAN (SR) 958
3. Romboli (Braz.) 766
4. Klein (Austr.) 746
5. Jebavý (ČR)  746

6. Smith (Austr.) 690
7. Jones (Austr.) 686
8. Fabbiano (Tal.) 681
9. Donald (Austr.) 671

10.Piro (Fr.) 666

1. Pavľučenková (Rus.) 1823
2. Milevská (B-rus.) 1020
3. Wozniacká (Dán.) 887
4. Pivovarovová (Rus.) 866
5. Cohenová (USA) 841

6. Hofmanová (Rak.) 777
7. Cirsteová (Rum.) 717
8. Moritová (Jap.) 712
9. Pervaková (Rus.) 703

10. Brengleová (USA) 685

ATP
RACE - DVOJHRA

60. Hrbatý Dominik  32
152. Lacko Lukáš 4

NASADZOVACIE REBRíčKY 

DVOJHRA
24. Hrbatý Dominik  1083

182. Lacko Lukáš   226
188. Mertiňák Michal  217
220. Klec Ivo 173
263. Červenák Pavol 146
295. Čapkovič Kamil 124
407. Bruthans Viktor  79
490. Stančík Ján  56
586. Polášek Filip 37
593. Bocko Matej 36
604. Švarc Ladislav  33
613. Semjan Marek 33
908. Kližan Martin 11

1095. Janči Tomáš  5
1124. Zelenay Igor  5
1124. Csarnakovics Erik  5
1150. Macko Michal 4
1216. Polyák František 4
1216. Sikora Adrián  4
1216. Horečný Matúš 4
1244. Krošlák Ján 3
1396. Somogyi Alexander 2
1396. Bohunický Tomáš 2
1396. Peterčák Milan 2
1504. Pažický Michal 1
1504. Kurtiš Andrej 1
1504. Mečíř Miloslav 1
1504. Varsányi Michal 1
1504. Hromec Martin 1

ŠTVORHRA
58. Mertiňák Michal  898
74. Hrbatý Dominik  730

180. Čapkovič Kamil  305
290. Polášek Filip 190
302. Klec Ivo 178
305. Bruthans Viktor  175
313. Lacko Lukáš 172
549. Zelenay Igor   69
613. Červenák Pavol 56
624. Horečný Matúš  55
624. Hromec Martin 55
687. Semjan Marek 45
689. Bocko Matej 44
701. Stančík Ján 43

1045. Krošlák Ján  14
1074. Kližan Martin 13
1097. Pláteník Vladimír 12

1097. Mečíř Miloslav 12
1191. Csarnakovics Erik 12
1217. Pažický Michal 9
1224. Miklušičák Peter 8
1224. Polyák František 8
1398. Somogyi Alexander 5
1398. Durdík Martin 5
1427. Sikora Adrián 4
1586. Martin Andrej 2
1586. Janči Tomáš 2
1605. Čepel Roman 1
1605. Vajda Marián 1
1605. Šabata Radovan 1
1605. Stankovič Branislav 1

WTA TOUR
DVOJHRA

14. Hantuchová Daniela  1616
93. Gajdošová Jarmila 308

101. Suchá Martina  286
121. Cibulková Dominika 245
273. Juricová Jana   87
305. Kachlíková Katarina  72
312. Kučová Zuzana  69
322. Nociarová Dominika 65
326. Hrozenská Stanislava  63
330. Rybáriková Magdaléna 61
337. Tvarošková Lenka  59
401. Kurhajcová Ľubomíra  45
408. Wienerová Lenka  44
494. Nagyová Henrieta  31
569. Babáková Martina 23
658. Husárová Janette 16
673. Vajdová Nikola 16
847. Cervanová Ľudmila  9
880. Malenovská Klaudia 8
894. Czafiková Kristína 8
916. Fislová Eva  7
926. Balogová Martina 7
959. Kochanová Monika 6
969. Smoleňáková Linda  6

1052. Veresová Patrícia 5
1069. Mlčochová Katarína 5
1072. Hojčková Lenka 5
1229. Kučová Kristína 3

ŠTVORHRA
11. Hantuchová Daniela  1961
32. Husárová Janette  1055
56. Gajdošová Jarmila 743

204. Tvarošková Lenka  149
267. Suchá Martina 97
280. Hrozenská Stanislava 92
298. Kachlíková Katarína  83
341. Kučová Zuzana   67
384. Fislová Eva  56

427. Babáková Martina  44
450. Kučová Kristína 39
465. Kurhajcová Ľubomíra  37
590. Juricová Jana 21
726. Vajdová Nikola 12
727. Kochanová Monika 12
791. Veresová Patrícia 9
828. Smoleňáková Linda 8
884. Hojčková Lenka     6
919. Illová Tatiana 5
961. Wienerová Lenka 3
975. Cibulková Dominika 3

REBRíčEK ITF 
JUNIORI

2. Kližan Martin 958
54. Brázdil Eugen  367
59. Martin Andrej 357

148. Klempa Zalán 212
388. Budoš Marek 91
469. Béreš Matúš 71
554. Čepel Roman 55
559. Gašparetz Róbert  53
878. Ševcov Tomáš 23
993. Gašparetz Alexander 17

1099. Daniš Marko 15
1202. Horváth Jaroslav 10
1588. Lazarčík Martin 3
1694. Bod Tomáš 2
1694. Sobotka Ľuboš 2

JUNIORKY
23. Kučová Kristína 558
52. Boczová Klaudia 411
82. Juríková Lenka 310

101. Širilová Monika 276
140. Pochabová Michaela 237
213. Poljaková Katarína 181
215. Kovarčíková Lucia 180
216. Tabaková Romana 177
259. Malenovská Klaudia 152
278. Kochanová Monika  142
294. Cigániková Veronika 135
304. Morgošová Karin 131
340. Rebrová Andrea 118
361. Vršková Lucia 111
428. Baranová Katarína 91
514. Kucianová Kristína 73
523. Zlochová Zuzana 72
539. Balogová Martina 70
551. Veresová Patrícia 68
643. Mečířová Lucie 53
681. Mansfeldová Klaudia 48
684. Cibulková Dominika 47
853. Hríbiková Miroslava 31

902. Hončová Michaela 27
1075. Mravcová Ivana 18
1094. Sílešová Michaela 18
1107. Jankovičová Veronika 17
1107. Schnappová Martina 17
1157. Luknárová Zuzana 15
1178. Voščeková Mária 15
1181. Popluhárová Andrea 15
1272. Krommelová Ivana 12
1300. Košťálová Martina 11
1326. Illová Tatiana 10
1326. Jůrová Petra 10
1326. Kuľhová Petra Mária 10
1437. Blašková Veronika 10
1530. Mihalovičová Jana 5
1690. Vajdová Nikola 5
1690. Mlčochová Katarína 5
1836. Šinská Adriana  2

REBRíčEK TE
DO 14 ROKOV

CHLAPCI
7. Horanský Filip 395

28. Partl Adrian 215
29. Vittek Filip 210
52. Čižnár Juraj 140
53. Freibold Milan 140

178. Novodomec Radoslav 40
194. Kianička Adam 37
226. Zeman Matej 30
247. Šimon Ján 25
264. Freibold Jakub 20
317. Kasák Lukáš 15
379. Simčák Juraj 10

DIEVčATá
5. Juhászová Vivien 530

15. Čepelová Jana 360
19. Mészárosová Michaela 310
27. Záteková Veronika 275
61. Pondušová Karolína 170
65. Škamlová Chantal 160
72. Lazarová Barbora 145

102. Milinkovičová Danica  105
175. Uberalová Petra 60
184. Schmiedlová Karolína 55
192. Unčovská Katarína 50
220. Ondrušová Zuzana 40
315. Butkovská Lucia 20
364. Molnáriová Vanesa 15
404. Petržalková Alexandra 15
458. Valková Laura 10
458. Pochabová Petra 10
458. Kucharová Michala 10

SLOVENSKí HRáčI 
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netuctový tucet

Výber prvých dvanástich osob-
ností sa uskutočnil už minulý rok. 
V novembri ich mená schválila 
Rada STZ, uvedenie do Siene slávy 
slovenského tenisu bolo slávnost-
ným vyvrcholením snahy vyjad-
riť úctu k tým, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj slovenského tenisu. Fed-
cupový týždeň pred víkendovým 
stretnutím Slovenska a Česka bol 
výbornou príležitosťou. 

„Vynikajúce výsledky našich 
tenistov v posledných rokoch 
vnímame ako zákonité vyústenie 
dlhodobého procesu, ako výsle-
dok práce mnohých generácií 
nadšencov,“ uviedol vo svojom 
príhovore Tibor Macko, prezident 
STZ. „Osobnosti mimoriadnym 
spôsobom ovplyvnili smerovanie 

slovenského tenisu a jeho pozíciu 
v spoločnosti,“ pripomenul. Počet 
prvých členov siene je 12. Teda tu-
cet, ale ide o netuctový tucet. Medzi 
osobnosťami sú bývalí veľkí hráči, 
poprední tréneri, funkcionári, 
rozhodcovia. Vo svojich príhovo-
roch po prevzatí dokumentu každý 
z nich vyjadril vďaku vedeniu zväzu 
za to, že realizoval myšlienku otvo-
renia Siene slávy slovenského teni-
su. Udalosť uprostred fedcupového 
týždňa mala ešte jednu zaujímavú 
symboliku: pred súbojom Sloven-
ska a Česka oceňovali osobnosti, 
ktoré sú spájané s históriou česko-
slovenského tenisu.

Piati in memoriam

Z dvanástich osobností sa piati 
uvedenia do Siene slávy slovenské-
ho tenisu nedožili. Ale do Prima-

ciálneho paláca prišli ich príbuzní. 
Anna Jedľovská, manželka Jozefa 
Jedľovského, známeho publicistu 
a skvelého športovca, ktorý zomrel 
roku 1979 ako šesťdesiatročný, 
prišla v sprievode syna Andreja. 
Ten pricestoval až z Kanady. „Som 
dojatá, že sa ani po toľkých rokoch 
na môjho manžela, ktorý miloval 
tenis,  nezabudlo,“ povedala Anna 
Jedľovská. Dekrét Juraja Bartoša 
prevzala jeho dcéra Eva a na po-
slednú chvíľu sa podarilo 
skontaktovať s pani 
Izabelou
Kozárovou, 
vdovou 
po dl-

ho-
roč-
nom 
funkcioná-
rovi Ľudo-
vítovi Kozárovi. 
Dodatočne dostanú

Tenis je ich životom
V Primaciálnom paláci uviedli do Siene slávy slovenského tenisu 12 osobností 

Dátum 18. apríl 2007 sa do histórie slovenského 

tenisu zapíše zlatým písmom. V tento deň sa 

uskutočnila inaugurácia Siene slávy slovenského 

tenisu. Zväz nemohol vybrať pre uvádzací 

ceremoniál krajšie a symbolickejšie miesto 

ako je Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 

v Bratislave. Dizajn dokumentu, ktorý dostalo 

prvých 12 osobností siene, ale aj brožúra s ich 

životopismi, vyšli v zlatom odtieni. Tabule s 

menami členov siene zdobia jednu zo stien 

Národného tenisového centra.

Najstarším spomedzi žijúcich laure-
átov Siene slávy slovenského tenisu je 
83-ročný Ján Krajčík. Po druhej svetovej 
vojne mu pätnásť rokov patrilo postave-
nie najlepšieho slovenského tenistu. Po 
aktívnej kariére bol trénerom, okrem 
iných sa venoval aj Janovi Kodešovi. 

„Neviem, čo by som v živote robil, 
keby som nespoznal tenis,“ vyznal sa ži-
linský rodák, ktorý od roku 1965 pôsobil 
ako tréner v Rakúsku a do vlasti sa vrá-
til po troch desaťročiach. „Ja som hral 
tenis ešte v minulom storočí,“ s úsme-
vom dodal. Keď hodnotí medzníky vo 
vývoji tohto športu, vraví: „Kľúčové 
bolo zavedenie profesionalizmu. Bolo 
to správne. Kto tvrdo robí, nech zarobí.“

V posledných rokoch prežil Krajčík 
straty blízkych. Syn Filip, ktorý bol 
rakúskym daviscupovým kapitánom, 
zomrel po ťažkej chorobe pred piatimi 
rokmi. Manželka mu zomrela vlani. 
„Aj preto sa pri podobných emotívnych 
chvíľach, ako bolo aj uvedenie do siene, 
chvejem,“ ospravedlňoval sa. Keď sme 
však preladili na tenis, jeho minulosť 
i súčasnosť, bol vo svojom živle.

„Kedysi sme hovorili, kto dá silnejšiu, 
vyhráva. Dnes to platí do písmena, tenis 
sa stal silovým, hráči sú skutočnými 
atlétmi. Veľa nového do tenisu priniesol 
Mečíř. A teraz Federer. Ich uvoľnenosť 
pri hre pripomína akýsi tenisový šach,“ 
dodáva Ján Krajčík. 

Krajčík obdivuje Federera

Vzácni hostia na slávnosti – predseda SOV František CHMELÁR a verný 
tenisový fanúšik Mikuláš DZURINDA, poslanec Národnej rady SR

Ján KRAJČÍK preberá dekrét od Tibora MACKA
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de-
kréty 

príbuzní 
od vynika-

júceho hráča 
Ferdinanda Vrbu, 

bratislavského rodáka. 

Ale aj Ladislava Hechta, najlepšieho 
slovenského tenistu medzivojno-
vého obdobia, pochádzajúceho zo 
Žiliny, ktorý zomrel roku 2004 ako 
94-ročný v New Yorku. 

trénera uviedli aj s jeho 
hráčmi

„Ďakujem mnohým spolupra-
covníkom,“ povedal Ivan Lichner, 
ktorý si ako prvý preberal doku-
ment v zlatom ráme. „Som vďač-
ný všetkým, ktorí mi pomáhali, 
predovšetkým mojim rodičom,“ 
zdôraznil za mikrofónom olym-
pijský šampión Miloslav Mečíř. Aj 
Boris Okánik, dlhoročný obetavý 
rozhodca, sa poďakoval za oce-
nenie jeho prínosu v slovenskom 
tenise. Radka Zrubáková vyjadrila 
nadšenie, že sa jej dostalo pocty 
v rovnaký deň ako jej najbližšie-
mu trénerovi Karolovi Šafárikovi, 
ktorého rukopis poznačil i Me-
čířovu hru. „Už patrím k tým, 
ktorí tvorili tenisovú históriu. 

Pravda, i dnes sa snažím mladým 
pomáhať radami,“ povedal Šafárik. 

Aj Karina Cíleková-Habšudová 
sa na slávnostný večer chystala. 
Nečakane však musela s dcérou 
Laurou k lekárovi – jej dvojročná 
ratolesť si pri páde rozbila noštek. 
„Karina čaká ďalšie dieťa,“ pre-

zradila za ospravedlnením bývalej 
hráčky svetovej desiatky novinku 
moderátorka večera Alena Heri-
banová. Ján Krajčík, statný osem-
desiatnik, vyjadril poľutovanie, 
že sa veľkej chvíle nedožili jeho 
generační druhovia. 

Zuzana WISTEROVÁ

Pamätná fotografia. Radka Zrubáková 
uprostred, pri nej Miloslav Mečíř a tréner 
Karol Šafárik, ktorý ich oboch viedol. 

„Keď človek skončí, má pocit, že sa na neho 
zabudne. Ja som dosť dlho mimo veľkého 
tenisu, preto je príjemné byť opäť blízko neho, 
aj keď ide len o slávnosť,“ hovorí Radka Zru-
báková, manželka hokejového trénera Jána 
Jaška. Matka dvoch detí venuje svoj čas naj-
mä rodine. „Teraz sú deti na prvom mieste. 
Tajne však dúfam, že sa do tenisu vrátim ako 
ich trénerka,“ prezradila 36-ročná bývalá 
slovenská fedcupová kapitánka, ktorá zápas 
Slovensko – Česko fundovane komentovala 
za mikrofónom STV. Hoci jej čas pohltia po-
vinnosti s deťmi – syn Niki sa venuje hokeju 
aj tenisu – snaží sa starať aj o seba. „Dva 

- tri razy v týždni si zahrám tenis. Vlani ma 
Lenka Němečková naviedla, aby som hrala 
ligu v Rakúsku, teraz som dostala ponuku 
zahrať si v Nemecku,“ poznamenala.

Miloš Mečíř opustil tenis iba nakrátko, 
keď ho trápil chrbát, kvôli ktorému skončil 
s aktívnou hrou už ako 26-ročný. Daviscu-
pový kapitán a šéf tenisového Slovana má v 
oboch svojich deťoch pokračovateľov. Mečíř, 
olympijský víťaz zo Soulu ´88, je na pocty 
zvyknutý. „Som rád, že sa tenis zaradil 
medzi športy, ktoré už sieň slávy majú,“ 
vravel. Na poznámku, či by sa raz mohol 
dočkať uvedenia do siene slávy svetového 
tenisu v Newporte, zareagoval: „Neviem, či 
olympijské tenisové zlato bude raz cenené 
tak vysoko...“ 

Radka ešte hrá, Miloš šéfuje

Juraj BARTOŠ
Karina CÍLEKOVÁ-HABŠUDOVÁ

Ladislav HECHT
Jozef JEDĽOVSKÝ
Ľudovít KOZÁR

Ján KRAJČÍK

Ivan LICHNER
Miloslav MEČÍŘ
Boris OKÁNIK
Karol ŠAFÁRIK

Ferdinand VRBA
Radka ZRUBÁKOVÁ

Pamätná fotka z uvedenia do Siene slávy slovenského tenisu – ženy v popredí - zľava: dcéra Juraja Bartoša Eva, vdova po Jozefovi 
Jedľovskom pani Anna, Radka Zrubáková a pani Izabela, vdova po Ľudovítovi Kozárovi. Muži zľava: Ján Krajčík, Boris Okánik, 

Ivan Lichner, Karol Šafárik, Miloslav Mečíř a prezident STZ Tibor Macko.

Miloslav MEČÍŘ, Radka ZRUBÁKOVÁ a Karol ŠAFÁRIK

Prví členovia Siene slávy 
slovenského tenisu

Zoznam uvádzame v abecednom poradí. Životopisy všetkých členoch Siene slávy 
slovenského tenisu uverejníme postupne v najbližších číslach mesačníka Tenis.
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Slovenský tenisový zväz plánuje 
aj v tomto roku pokračovať v pro-
jekte, ktorý bude mať tri etapy:

• prípravu v kluboch
• súťaže do 9 rokov
• súťaže do 7 rokov
STZ bude podporovať prípravu 

detí v kluboch (alebo iných subjek-
toch) na základe prihlášky klubu pri 
splnení stanovených podmienok.

Formulár prihlášky a podmienky 
na zaradenie do projektu nájde-
te na internetovej stránke STZ  
www.stz.sk.

Deti do 9 rokov budú súťažiť na 
štyroch úrovniach:

• klubové kolá
• oblastné kolá
• regionálne kolá
• celoštátne kolo
Rozpis súťaží do 7 rokov uverej-

níme v našom mesačníku č.6
Ďalšie informácie o projekte 

a súťažiach v detskom tenise sú na 
www.stz.sk.

všeobecné ustanovenia 
súťaží pre deti do 9 rokov

1. Právo štartu
V súťažiach môžu štartovať druž-

stvá zložené z hráčov:
 - tenisového klubu (oddielu) 

registrovaného v STZ)
 - tenisovej školy (akadémie), ktorá 

má oprávnenie na uvedenú činnosť
 - základnej školy alebo športové-

ho krúžku na konkrétnej ZŠ
 - športového klubu evidovaného 

v ľubovoľnom športovom odvetví.

2. Veková hranica
 Súťaže sú oddelené pre chlap-

cov (Detský Davis Cup) a diev-
čatá (Detský Fed Cup). Člen-
mi družstiev môžu byť deti na-
rodené  roku 1998 a mladšie. 
3. Súpiska družstva

Každé družstvo štartuje v súťaži 
na súpisku potvrdenú riadiacim 
orgánom.

Na súpiske môžu byť hráči narode-
ní roku 1997 a mladší, ktorí spĺňajú 
jednu z nasledovných podmienok: 
a/ sú registrovaní v príslušnom 
subjekte (registrácia STZ)

b/ majú miesto bydlis-
ka, prípadne navšte-
vujú školu v pôsob-
nosti príslušného 
subjektu v okruhu 
20 km

c/ sú žiakmi prí-
slušnej školy, ak je 
subjekt školou

d/ sú členmi športové-
ho klubu v danom športovom 
odvetví, ak je subjektom športový 
klub v inom odvetví ako tenis.

Na súpiske môže byť maximálne 
6 hráčov a nehrajúci kapitán (oso-
ba staršia ako 18 rokov). Poradie 
hráčov na súpiske je ľubovoľné a 
v priebehu súťaže sa nemôže me-
niť. Zmena možno uskutočniť iba 
v tomto prípade

- ak v oblastnom resp. regionál-
nom kole štartovali A a B družstvá 
z toho istého subjektu - a do fi-
nále postúpilo iba jedno družstvo 
- možno z hráčov uvedených na 
súpiskách A a B vytvoriť novú 
súpisku.

Riadiacim orgánom pre klubové 
kolá je príslušný klub. Riadia-
cim orgánom pre oblastné, regi-
onálne a celoštátne kolá je STZ.  
4. Prihlášky do súťaže

Súčasťou prihlášky je súpiska 
družstva. Prihlášky na klubové kolá 
eviduje príslušný klub.

Súpisky na oblastné, regionál-
ne a celoštátne kolá eviduje STZ 

a považuje ich za záväzné. Do 
oblastného kola môže príslušný 
subjekt prihlásiť ľubovoľný počet 
družstiev. Do regionálneho kola 
postupujú družstvá na základe 
výsledkov v oblastných kolách. 
Z jedného subjektu môžu postúpiť 
maximálne dve družstvá do každej 
súťaže (t.j. dve do Detského DC 
a dve do Detského Fed Cupu). Pri-
hlášky do oblastných kôl posielajte 
do 20.5.2007 na STZ.

5. Termíny súťaží
Termíny klubových kôl určuje 

príslušný subjekt.
Oblastné kolá budú v termíne: 

9.-10. 6. 2007. Miesto a usporiada-
teľov jednotlivých kôl zverejníme 
po uzávierke prihlášok. Prezentácia 
družstiev je do 9,00 hod.

Regionálne kolá budú v termí-
ne: 23.-24. 6. 2007. Prezentácia 
družstiev do je 9,00 hod. Miesto, 
usporiadateľov a rozdelenie druž-
stiev do skupín jednotlivých 
regionálnych kôl zverejníme na  
www.stz.sk

Celoštátne kolo bude v septembri 

2007 v Sibamac aréne  NTC, 
informácie zverejníme na 

www.stz.sk po odohraní 
regionálneho kola.

6. Systém súťaží
V klubových kolách 

sa hrá systémom každé 
družstvo s každým.
V oblastných kolách 

sa hrá v skupinách kaž-
dé družstvo s každým. Počet 

postupujúcich závisí od počtu 
družstiev v skupinách a zverejní-
me ho spolu s rozdelením druž-
stiev do skupín do 31.5.2007. 
V regionálnych kolách systém 
spresníme a zverejníme po odo-
hraní oblastných kôl.

V celoštátnom kole bude systém 
vylučovací, pričom družstvá, ktoré 
prehrajú, pokračujú v súťaži stret-
nutiami o umiestnenie.

7. Hospodárske podmienky
Klubové kolá usporiadajú jed-

notlivé subjekty vo vlastnej réžii.
Organizačné zabezpečenie ob-

lastných kôl hradí riadiaci orgán, 
družstvá štartujú na vlastné nákla-
dy (cestovné, stravné).

Organizačné zabezpečenie a ob-
čerstvenie pre účastníkov regio-
nálnych kôl hradí riadiaci orgán. 
Cestovné a pobytové náklady sú 
v réžii účastníckych klubov.

Organizačné zabezpečenie 
a pobytové náklady účastníkov 
celoštátneho kola hradí riadiaci 

orgán súťaže. Cestovné náklady 
sú v réžii účastníckych družstiev.

Lopty na oblastné, regionálne 
a celoštátne kolo zabezpečí STZ. 
8. Postup a ceny

Do celoštátneho kola postúpia 4 
najlepšie družstvá z každého regio-
nálneho kola. Prvé tri družstvá v 
každom regionálnom kole získajú 
medaily a ceny, odmenené budú 
prvé tri družstvá v celoštátnom kole. 
9. Predpis

Hrá sa podľa platných pravi-
diel tenisu, súťažného poriadku 
a podľa tohto rozpisu. Jednotlivé 
zápasy v stretnutí sa hrajú na je-
den set, za stavu 6:6 tzv. tajbrejk. 
10. Priebeh stretnutia

Stretnutie sa uskutočňuje v sta-
novenom termíne a hrá sa obvykle 
na jednom dvorci. Stretnutie riadi 
vrchný rozhodca, ak nie je určený, 
zastávajú túto funkciu kapitáni 
družstiev. Pred stretnutím predlo-
žia kapitáni družstiev zostavy druž-
stiev na toto konkrétne stretnutie. 
V zostave môžu zahlásiť 4 hráčov 
(ktorí musia byť na potvrdenej 
súpiske). Zároveň určia hráčov 
na prvé dve stretnutia dvojhier (1. 
a 2. hráč zostavy). Poradie zápasov 
v stretnutí:

1.  hráč družstva A – 2. hráč 
družstva B

2.  hráč družstva A – 1. hráč 
družstva B
štvorhra

1.  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 na-
miesto stanoveného 2. hráča určiť 
náhradníka).

Kapitán družstva môže dávať 
pokyny hráčom v prestávkach pri 
striedaní strán.

Prestávky medzi jednotlivými zá-
pasmi sú (ak sa kapitáni nedohodnú 
inak) minimálne 30 minút, okrem 
prestávky medzi 1. a 2. zápasom, 
keď sa hrá ihneď po úprave dvorca.  
11. Zápis o stretnutí a hlásenie 
výsledkov

Zápis o stretnutí vyhotoví vrch-
ný rozhodca (kapitáni družstiev) 
v troch exemplároch. Originál zašle 
organizátor súťaže do 3 dní na STZ, 
Príkopova 6, 831 03 Bratislava. 
12. Námietky

Námietky môžu účastníci po-
dávať v súlade s ustanovenia-
mi Súťažného poriadku tenisu. 
13. Propagácia

R i a d i a c i  or g á n  z a b e z p e -
čí propagáciu súťaží a úspeš-
ných družstiev v médiách STZ. 
14. Záverečné ustanovenie

STZ zverejní zoznam účastníkov 
a systém žrebovania po uzávierke 
prihlášok do jednotlivých kôl.
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Tretí ročník je 
už na obzore
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP

Prvé dva ročníky projektu Detský Davis Cup a Fed 

Cup s Nadáciou SPP boli úspešné. Do prípravy 

a súťaží sa roku 2006 zapojilo viac ako 1200 detí. 

Mimoriadne úspešné boli najmä súťaže, o ktorých 

sme pravidelne informovali na stránkach nášho 

mesačníka.
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