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Naše dievčatá tromfli chlapcov
„Medzinárodný turnaj mladšieho žiactva do 12 rokov, ktorý sme
usporiadali v dňoch 8. – 14. mája na dvorcoch Slávie Agrofert STU,
sa nám všestranne vydaril“, rozhovoril sa jeho riaditeľ, Anton
Malenovský, ktorý turnaju prepožičal aj svoje meno.
Zišla sa na ňom celkom slušná konkurencia 56 dievčat a 42 chlapcov z Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska, Litvy, Lotyšska
a Švajčiarska, takže naša mlaď mala vítanú príležitosť konfrontovať svoje umenie s rovesníkmi zo zahraničia.
„V lepšom svetle sa v tomto smere predstavili dievčatá, ktoré do najlepšej osmičky vo dvojhre pustili iba Švajčiarku
Bencičovú a Ukrajinku Zanosienkovú, no
semifinále bolo už iba slovenskou záležitosťou. Vo veľmi dobrom svetle sa predstavili obe finalistky – domáca Uberalová
a Schmiedlová (Tenis Komplex Košice).
V zaujímavom a vyrovnanom dueli zaslúžene dominovala Košičanka. Naši
chlapci mali síce v osemfinále dvojhry
VÝSLEDKY
CHLAPCI
Dvovjhra
1. kolo: Kmeťko – Petrov (Bul.) 64, 62,
Polivka – Novák 62, 60, Vido – Kulich 64,
67(5), 62, Kubala – Pavlovský 60, 63, Szabó
(Maď.) – M.Kianička 62, 61, Valach – Lichnovský 61, 60, Selecký – Oravkin 67(5) 63,
60, Kačij – Brezovský 61, 61, Andiľ – Lapins
(Lot.) 76(1),75, Búřil – Štarke 61, 63, Fabian – Vološin 60, 60, 2. kolo: Hric – Novák
62, 61, Kmeťko – Žirov (Ukr.) 60, 62, Polivka – Daubner 63, 62, Lederer – Vido 61,
61, Müller – Bucens (Lot.) 16, 62, 62, Kubala – Blaho 64, 60, Szabó – Juričič (Slo.)
61, 61, Caro – Daníček 60, 60, Valev (Bul.)
– Valach 60, 64, Selecký – Marček 64, 76(3),
Kačij – Horvat (Slo.) 61, 61, Kaliberda (Ukr.)
– Vido 62, 62, Andiľ – Ľupták 60, 61, Búřil
– Valo 26, 62, 60, Fabian – Dao 61, 61, Madarász (Maď.) – Cvik 62, 60, 3. kolo: Kmeťko – Hric 63, 62, Polivka – Lederer 60, 62,
Müller – Kubala 63, 16, 63, Szabó – Caro 63,
64, Valev – Selecký 36, 62, 61, Kačij – Kaliberda 76(5), 63, Andiľ – Búřil 64, 63, Madarász – Fabian 62, 61, ŠF: Kmeťko – Polivka 46, 62, 63, Szabó – Müller 61, 60, Valev – Kačij 63, 62, Madarász – Andiľ 62,
63, SF: Szabó – Kmeťko 76(12), 75,, Madarász – Valev 62, 63, F: Madarász – Szabó 67(4), 62, 75.

päť zástupcov, no do semifinále sa dostal len Kmeťko. Najlepší boli Maďari, ktorí sa postarali aj o finále. Prevýšili ostatných hernou istotou a očividne väčšími
skúsenosťami. Našim chýbalo väčšie sebavedomie a trpezlivosť, ale aj viac disciplíny,“ dodáva riaditeľ.
Štvorhry boli našou jasnou záležitosťou a cenné je, že sa v nich vyskytli iba
tri skreče.
„Ubytovanie i stravovanie bolo na veľmi
slušnej úrovni, organizácia turnaja a rozhodovanie tiež, o čom svedčí fakt, že sme
nezaregistrovali ani jednu sťažnosť. Ideálne nám vyšlo aj počasie, a tak spokojní
boli nielen účastníci, ale aj organizátori“, Michala KUCHAROVÁ (vľavo) a Petra UBERALOVÁ patria medzi zberateľSnímka: ST
skončil riaditeľ turnaja svoje hodnotenie. ky trofejí - jednu získali aj na Malenovsky Cup vo štvorhre
Štvorhra
1. kolo: Dao, Kubala – Vološin, Novák 61, 60,
Fabian, Andiľ – Marček, Štarke 64, 60, Kačij,
Ľupták – Valach, Daubner 64, 64, Kmeťko,
Kianička – Novák, Hric 60, 62, 2. kolo: Daníček, Oravkin – Pavlovský, Kulich 75, 63,
Dao, Kubala – Kaliberda Žirov 63, 61, Lapins, Bucens – Polivka, Caro 16, 75, 107,
Fabian, Andiľ – Valo Brezovský w.o., Blaho,
Lederer – Kačij, Ľupták 63, 62, Selecký, Búřil – Horvat, Jurčič w.o., Kmeťko, Kianička
– Müller, Vido 61, 63, Valev, Petrov – Madarász, Cvik 62, 62, ŠF: Dao, Kubala – Daníček, Oravkin 62, 64, Fabian, Andiľ – Lapins, Bucens 61, 75, Blaho, Lederer – Selecký, Búřil 63, 62, Kmeťko, Kianička – Valev, Petrov 62, 62, SF: Dao, Kubala – Fabian, Andiľ 64, 46, 105, Kmeťko, Kianička
– Blaho, Lederer 60, 61, F: Kmeťko, Kianička
– Dao, Kubala 64, 63.

DIEVČATÁ
Dvovjhra
1. kolo: Marková – Kucháreková 61, 61,
Škantárová – Černická 60, 60, Žilincová
– Lenartová (Maď.) 60, 60, R. Šramková
– Dadajová 63, 75, Staruchová – Parazinskaiteová (Lit.) 62, 63, Uberalová – Vršková 60, 60, Tomovová (Bul.) – M. Šramková 60, 61, Csomorová – Stachová 64, 63,
Babikaiteová (Lit.) – Kelemenová (Maď.) 16,
64, 64, Bencicová (Švajč.) – Malenovská 60,
60, Oravkinová – Hrabalíková 60, 63, Berenyiová (Maď.) – Vasilková 62, 63, Jelínková

T E N I S O V Á

– Biermannová 60, 61, Kucharová – Sommerová 61, 60, Zanosijenková (Ukr.) – Lančaričová 64, 62, Vajdová – Blahová 63, 60,
Bacharová – Frišová 46, 64, 62, Schmiedlová – Jablonická 60, 60, Ondrušová – Sinskaiteová (Lit.) 67(3), 60, 60, Karaffová
– Miotti 61, 63, Szerencsésová (Maď.) – Sinková 61, 61, Krištofovičová – Matušková 64,
61, Botušarovová (Bul.) – Ternuščáková 60,
62, 2. kolo: Marková – Hadnaďová 62, 64,
Žilincová – Škantárová 64, 62, Czödörová – R. Šramková 64, 36, 62, Sturuchová
– Staníková 61, 64, Uberalová – Danilovová
(Rus.) 60, 60, Tomovová – Csomorová 67(3),
64, 62, Bencicová – Babikaiteová 76(2),
64, Oravkinová – Cesneková 60, 61, Berényiová – Barillová 60,62, Kucharová – Jelínková 63, 46, 62, Zanosijenková – Vajdová
62, 62, Bachárová – Hercegová 64, 46, 63,
Schmiedlová – Bubelová 61, 63, Ondrušová
– Karaffová 64, 61, Krištofovičová – Szerencsésová 60, 62, Botušarovová – Abrahámová 64, 60, 3. kolo: Žilincová – Marková 60, 60, Staruchová – Czödörová 64,
60, Uberalová – Tomovová 64, 75, Bencicová – Oravkinová 63, 64, Kucharová – Berényiová 61, 60, Zanosijenková – Bachárová
76(4), 76(5), Schmiedlová – Ondrušová
63, 64, Krištofovičová - Botušarovová 64,
60, ŠF: Žilincová – Staruchová 60, 61, Uberalová – Bencicová 60, 61, Kucharová – Zanosijenková 64, 63, Schmiedlová - Krištofovičová 60, 62, SF: Uberalová – Žilincová 60, 60, Schmiedlová – Kucharová

63, 60, F: Schmiedlová – Uberalová 64, 64.

Štvorhra
1. kolo: Miotti, Bubelová – Cesneková, Frišová 61, 62, Škantárová, Matušková – Biermannová, Kuchareková 63, 60, Czödörová,
Bencicová – Ternuščáková, Oravkinová 64,
75, Sinskaiteová, Parazinskaiteová – Szerencsésová, Kelemenová 63, 63, Vajdová,
Csomorová – Hercegová, Krištofovičová 75,
36, 1210, Lenártová, Babikaiteová – Vršková, Marková 60, 60, Ondrušová, Karaffová
– Lančaričová, Sturuchová 61, 62, Tomovová, Botušarovová (Bul.) – Vasilková, Barillová 61, 60, 2. kolo: Miotti, Bubelová – Malenovská, Sinková 60, 60, Škantárová, Matušková – Jelínková, Stachová 16, 75, 108,
Czödörová, Bencicová – Hadnaďová, Blahová 75, 63, Žilincová, Schmiedlová – Sinskaiteová, Parazinskaiteová 61, 61, Vajdová,
Csomorová – Danilovová, Černická w.o., Kucharová, Uberalová – Lenártová, Babikaiteová 60, 60, Ondrušová, Karaffová – R. Šramková, M. Šramková 61, 60, Tomovová, Botušarovová – Zanosijenková, Abrahamová
62, 63, ŠF: Miotti, Bubelová – Škantárová,
Matušková 63, 61, Žilincová, Schmiedlová
- Czödörová, Bencicová 60, 60, Kucharová,
Uberalová – Vajdová, Csomorová 62, 64,
Tomovová, Botušarovová – Ondrušová, Karaffová 64, 61, SF: Žilincová, Schmiedlová
– Miotti, Bubelová 62, 63, Kucharová, Uberalová – Tomovová, Botušarovová 76(3), 36,
106, F: Kucharová, Uberalová – Žilincová,
Schmiedlová 76(4), 64.
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15% zľava pre registrovaných hráčov STZ
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Elektrolux Cup - šanca pre novú vlnu
V piešťanskom areáli HS Centrum sa uskutoční 10-tisícový futures mužov
Na šiestich dvorcoch piešťanského areálu HS Centrum budú mať 12. - 20. augusta 2006 šancu tenisti
zo zahraničia, ale najmä nastupujúca vlna mladých
Slovákov, zbierať rebríčkové body na Elektrolux
Cupe. Organizátorskú taktovku nad premiérovým
ročníkom turnaja s dotáciou 10-tisíc dolárov prevzali Peter Habán (riaditeľ) a Branislav Stankovič,
záštitu nad turnajom si zobral primátor mesta
Piešťany Ing. Remo Cicutto.
„Pred rokom ma oslovil
prezident zväzu Tibor Macko
krátko po tom, čo podobný
ženský turnaj v Prešove zrušili. Na jeho prípravu sme si
pre krátkosť času netrúfli.
Ale na augustový mužský futures máme času dosť a verím, že v našom areáli sa
budú cítiť hráči i diváci príjemne,“ prízvukuje Peter Habán,
niekdajší tréner slovenských
junioriek (1996 - 99). On
a jeho partner Branislav
Stankovič, bývalý profesionál a dlhoročný daviscupový
tréner, sa o HS Centrum

ného reklamného partnera, ktorého meno ponesie podujatie, získali organizátori podporu
aj ďalších partnerov, ktorými sú spoločnosti
Fachman, hotel Sorea, Villa Pharm.
Súťažný program v Piešťanoch spestria turnajom štvorhry viacerí pozvaní hostia. Medzi
nimi budú i dvaja rodáci z mesta - Ľudmila Cer-

vanová a Marián Vajda. Ten spolu s Habánom
a Stankovičom už v júni otvorí v areáli činnosť
tenisovej akadémie. Na turnaj by mal prísť aj
daviscupový kapitán Miloš Mečíř. „Verím, že
založíme novú tradíciu a že sa po rokoch viacerí hráči presadia aj vo veľkom tenise,“ želá
si Peter Habán.

(H=Habán, S=Stankovič)
st arajú od roku 2004.
V blízkosti piešťanského
zimného štadióna možno okrem tenisových dvorcov nájsť ihrisko aj na plážový volejbal, či minifutbal.
V areáli nechýba príjemná
reštaurácia s terasou, na
turnaj bude
pripravená
aj tribúnka
pre divákov.
„Účastníci budú bývať sto metrov
od HS Centra v hoteli Sorea. V našom areáli je dosť
priestoru na relaxáciu,“ poznamenáva riaditeľ Elektrolux Cupu. Okrem hlav-

www.stz.sk
SlovenskÝ tenisovÝ zvÄz ďakuje Partnerom:
Reklamní partneri STZ:

Oficiálni dodávatelia STZ:

Mediálni partneri STZ:
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Hrbatý už vie, že Belgičania budú kompletní
Najlepší slovenský tenista Dominik Hrbatý si za generálku pred
Roland Garros vybral rakúsky Pörtschach. Turnaj nahradil tradičné
podujatie v St. Pöltene, kde Bratislavčan v minulosti hrával. Pred
antukovým vrcholom roka mal Hrbatý na svojom konte menej
zápasov na tomto povrchu ako v posledných troch sezónach. Ani
víťazstiev nebolo toľko.
Napriek slabšej bilancii v porovnaní s minulosťou, ste spokojný
s hrou na antuke?
Som. Treba mať na zreteli aj to,
s akými súpermi som hral. Teraz som
mal proti sebe niekoľko kvalitných
protivníkov a dosiahol som cenné víťazstvo nad Ljubičičom.
Dnes sa však už viac presadzujete na tvrdých povrchoch ako
na antuke, ktorá bola kedysi vašou
doménou.
Je to zákonité. Desať mesiacov
v roku hrám na tvrdých dvorcoch. Darí
sa mi na nich viac.

Po daviscupovom stretnutí v
Čile ste mali problémy s rukou. Je
to už úplne v poriadku?
Môžem naplno hrať, už ma vôbec
netrápi. Preventívne som chodil do
Prahy, kde majú špeciálny prístroj
na rozbíjanie kalcifikátov. Absolvoval
som jednu kúru - bol som tam každých
desať dní, dokopy tri razy. Je to procedúra s minimálnou bolesťou.
Na dvoch nedávnych turnajoch
sa vám nepodarilo vyradiť súperov,
s ktorými máte zlé skúsenosti - so
Santorom ste prehrali štvrtý raz
v sérii a s Gonzalezom tretíkrát. Čím

Zápasy na antuke ubúdajú
Hrbatý kedysi preferoval antuku,
v posledných rokoch na tomto povrchu hrá stále menej. Na začiatku
kariéry roku 1997 odohral na antuke
41 zápasov za rok. V sezóne 1999, keď
bol v semifinále Roland Garros, mal na
konte 36, z toho 21 víťazných. Teraz
- až do turnaja v Pörtschachu - odohral 7 dvojhier (3 víťazné).

Zápasy Hrbatého na antuke
za posledné roky

Rok Počet Víťazstvá Prehry
2002 35
23
12
2003 34
19
15
2004 16
9
7
2005 13
7
6

sú pre vás títo hráči nepríjemní?
Štýlom hry. Obaja menia rytmus
hry, vymýšľajú. Na Gonzaleza som
ale tentoraz našil v Hamburgu dobrú taktiku, bolo to tesné, rozhodli
dve loptičky.
Mimochodom, ako prijali v Hamburgu na turnaji majstrovskej série
odhlásenie sa dvoch najlepších hráčov sveta Federera a Nadala?
Samozrejme, organizátori neboli
nadšení. Obaja tenisti však mali toho
po rímskom finále dosť.
Videli ste ten zápas? Čo si myslíte, môže na antuke v Paríži Federer
zdolať konečne Nadala?
Už teraz bol veľmi blízko, ale mal
ešte rešpekt zo súpera. Našiel však recept ako Nadala zdolať a možno sa mu
to podarí na Roland Garros.

V Nadalovi vyrástol pre Švajčiara silný konkurent. Myslíte si, že
by sa v budúcnosti dokázal proti Federerovi presadiť aj na tráve?
Podľa mňa nie. Ale na pomalom
betóne áno.
Ako ste prijali rozhodnutie, že
sa septembrové stretnutie s Belgickom v Davisovom pohári bude
hrať v Sibamac aréne?
Sme na toto prostredie zvyknutí.
Ale po tom, čo som sa dozvedel, že
Belgičania k nám prídu v kompletnom
zložení, a že cestu do Bratislavy si
plánuje veľa ich fanúšikov, ľutujem,
že nebudeme hrať v Košiciach. Tam by
ich asi necestovalo mnoho...
Malisse nehral Davisov pohár
dva roky. Čo ho primälo vrátiť sa
do tímu?
Počul som, že mal nezhody s federáciou, ale teraz sa s ňou dohodol.
Belgičania majú za kapitána Juliena
Hoferlina, ktorý je osobným trénerom
Oliviera Rochusa a to mu zrejme vyhovuje. Tím s touto dvojicou a myslím si, že v ňom bude ešte Vliegen, je
favoritom stretnutia. Aj keď my hráme doma.
Vy ste však vždy optimista.
Samozrejme, lebo ja hrám rád
doma a verím, že aj teraz budem mať
formu.
Zuzana WISTEROVÁ

Kližan zabil tri muchy jednou ranou
V Salsomaggiore boli vo finále traja Slováci, domov priviezli dve trofeje
Martin Kližan (na snímke),
lanský majster Európy vo dvojhre a štvorhre do 16 rokov, zabil jednou ranou nie dve, ale
až tri muchy. V talianskom
Salsomaggiore vyhral juniorský turnaj ITF 2. Postupom
v rebríčku na 42. miesto získal miestenku do hlavnej súťaže na Roland Garros 2006.
A vybojoval si aj voľnú kartu
do 25-tisícového challengeru
v Reggio Emilia, čo znamená,
že aj keď prehrá v prvom kole,
ziskom bodu sa zapíše do
mužského rebríčka ATP.
„V prvom pláne sme mali
účasť na juniorskom Roland
Garros. Salsomaggiore bol posledným turnajom pred uzávierkou prihlášok do Paríža,
a preto sme tam cestovali,“
zdôvodňuje šéf tréner mužov NTC Milan Martinec výber podujatia. Hoci ďalší jeho
zverenec, Andrej Martin, vypadol v prvom kole, keď vychytil zlý deň i súpera - pr-

vého nasadeného Bulhara Roumenova - Payakova, dvojica
mladíkov z Bratislavy opäť priviezla domov trofej za deblové
víťazstvo. Už štvrtú v tomto roku!
„Je to tradícia, že najlepší
hráči hrajú spolu. V minulosti
sme mali úspešné páry Beck Zelenay, po nich Lacko - Čapkovič. Zo štvorhry majú hráči profit i do singlového rebríčka - prilepšia si 20 percentami zo získaných bodov,“ pripomína Martinec.
Kližan trénera potešil nielen
hrou, ale aj prístupom k turnaju, v ktorom mal veľkú motiváciu zabodovať. „Vedel, že
je to jeho posledná šanca kvalifikovať sa do parížskeho pavúka, ale tlak si nepripustil.
Hral sebavedome, zdolal celú
taliansku juniorskú špičku. Čo
bolo dôležité, sedeli mu loptičky Penn a dokázal sa vyrovnať s nepríjemnými podmienkami, typickými pre ten-

to turnaj,“ zdôrazňuje Milan
Martinec. V Salsomaggiore
sa hrá v piatich areáloch a hoci ide o antukový turnaj, organizátorov netrápi, že pre
nedostatok dvorcov musia
juniori hrať na tvrdom povrchu, ba i v hale. „Kližan nastúpil v druhom kole za horúceho dňa síce na antuke,
ale v hale, ktorá pripomínala
saunu,“ poznamenáva na ilustráciu tréner. Jeho zverenec
sa za pol roka NTC výrazne
zlepšil nielen v rebríčku, ale
aj herne.
Slováci boli v Taliansku začiatkom mája mimoriadne
úspešní. Traja - Kližan, Martin, Somogyi - si zahrali finále a veľa nechýbalo, aby
v ňom bola i Kochanová. Spolu s Brazílčankou Hermenegildovou, tradičnou partnerkou,
však nevyužili v semifinále
štvorhry tri mečbaly.
(zw)
Snímka: Dušan BARBUŠ
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Na Slovakia Open prvý raz aj reprezentant USA
Na dvorcoch Slávie Právnik v Bratislave privítajú päť hráčov z TOP 10
Vozičkársky tenis vznikol roku 1976 v USA. MUDr. František Pisarčík,
riaditeľ Slovakia Open, si roky želal, aby sa reprezentant z kolísky
športu predstavil na bratislavskom turnaji. Sen sa mu plní – na
13. ročníku podujatia patriaceho do kategórie ITF 2 bude
14. – 18. júna na dvorcoch Slávie Právnik hrať aj Američanka.
Za tridsať rokov si vozičkársky tenis vydobyl významné postavenie
v športe zdravotne postihnutých
a získal podporu Medzinárodnej tenisovej federácie. Preto je logické,
že sa pod usporiadanie Slovakia Open
podpisuje Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), STZ
a Slávia Právnik. Už druhý rok má
nad júnovým podujatím záštitu Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR.
„Pokúsili sme sa náš turnaj posunúť
o kategóriu vyššie. Znamenalo by to
navýšenie súčasnej 11-tisícovej dotácie na 15 000 dolárov. Turnajov ITF
1 je však v Európe veľa, našu žiadosť
zamietli,“ hovorí riaditeľ Pisarčík. Na
konkurenciu a čoraz silnejšiu účasť

vozičkárov v Bratislave však nemá
táto skutočnosť žiadny vplyv.
Trinásty ročník bude pravdepodobne najlepšie obsadený v histórii. Z prvej svetovej desiatky mužov príde päť
hráčov, z druhej ďalších šesť, vrátane
najlepšieho Slováka Jozefa Felixa,
momentálne 14. vozičkára sveta. Ani
takéto vysoké poradie v očakávanej
konkurencii nemusí nášmu hráčovi
stačiť, aby bol medzi nasadenými!
Vlani prehral Felix až vo finále s Čechom Miroslavom Brychtom.
„V hlavnej súťaži bude z našich,
okrem Felixa, aj David Chabreček,
v druhej hlavnej a v turnaji žien sa
predstavia ďalší domáci hráči. Rátam,
že ich bude do desať,“ odhaduje riaditeľ podujatia. K dispozícii má šty-

ri voľné karty, ktoré chce udeliť slovenským hráčom. Organizátori nikdy
nelanárili do Bratislavy hviezdnych
tenistov. „Cestu k nám si našli sami,“
hovorí Pisarčík. Súčasne oznamuje,
že okrem Robina Amerlaana, bývalej
svetovej jednotky, terajšej dvojky a úradujúceho
paralympijského šampióna, ktorý už u nás
štartoval , budú hrať na
antuke Právnika aj jeho
kolegovia z víťazného
holandského tímu na
SP v Brazílii, Robin Vink
a Maikel Scheffers. Medzi exkluzívnych účastníkov patrí i Frederic Cazeaudumec z tímu finalistu SP Francúzska. Medzi ženami nebude chýbať
Holanďanka Walravenová, obhajkyňa
prvenstva, ktorej patrí štvrté miesto
vo svetovom rebríčku, ani kompletný
tím Švajčiarska. Ten v Brazílii vo finále tohtoročného Svetového pohára
podľahol až Holanďankám.

„Vozičkárske turnaje, v porovnaní
s tenisovými turnajmi zdravých, sú
odlišné v tom, že je na nich rušno od začiatku do konca. Ak hráč
vypadne v prvom kole, má možnosť zahrať si súťaž útechy. Aj tá je
bodovaná,“ pripomína
riaditeľ Slovakia Open
vozičkárov. Mužské finále naplánovali v petržalskom areáli Slávie
Právnik pri Veľkom Draždiaku na 18. júna, ženské
finále je o deň skôr.
Po prvý raz v histórii
sa v Bratislave bude hrať tzv. divízia
Quad. V nej súťažia tenisti s najťažšími postihnutiami. Aby bol turnaj
bodovaný, musí hrať minimálne päť
tenistov, v bratislavskej premiéra sa
ráta s osmičkou účastníkov. Väčšina
hráčov sa z Bratislavy už tradične
presúva do Prostějova, kde sa hrá
turnaj ITF 1.
(zw)

Naši vozičkári zostali medzi elitou
Svetový pohár v tenise vozičkárov v Brazílii vyhrali muži a ženy
Holandska. Po prvý raz v histórii podujatia všetky štyri tituly
vybojovali obhajcovia. Pre slovenský vozičkársky tenis je však
podstatné, že muži v zostave Jozef Felix, David Chabreček,
Tomáš Masaryk sa, pod vedením nového trénera Petra Vykukela
(35), zachránili v elitnej kategórii a v konečnom poradí obsadili
11. miesto.
„Splnili sme úlohu, udržali sme sa
v elitnej skupine, ale v kútiku duše
som si prial, aby sme skončili v osmičke najlepších,“ priznáva sa Peter
Vykukel, pre ktorého bol Svetový pohár prvou veľkou akciou v pozícii reprezentačného trénera. Slovensko
prehralo v prvom kole s Rakúskom 0:3
a už mohlo bojovať len o priečku na 9.
- 16. mieste. „Kľúčom k záchrane bolo
víťazstvo nad Kórejskou republikou.
Rozhodnutie padlo až v záverečnej
Svetový pohár vozičkárov
Brasilia, Brazília (1. – 7. 5. 2006)
- výsledky mužov Slovenska: 1. kolo:
Rakúsko – Slovensko 3:0, o 9. – 16.
miesto: Slovensko – Kórejská republika
2:1, o 9. – 12. miesto: Austrália –
Slovensko 3:0, o 11. miesto: Slovensko
– Taliansko 2:1.
Finále: Holandsko – Francúzsko 2:1
Konečné poradie: 1. Holandsko,
2. Francúzsko, 3. Poľsko, 4. Rakúsko,
5. Japonsko, 6. USA, 7. Švédsko,
8. Česko, 9. Austrália, 10. Maďarsko,
11. S l o v e n s k o , 1 2 . Ta l i a n s k o ,
13. Kórejská republika, 14. Veľká Británia,
15. Nemecko, 16. Španielsko.

štvorhre,“ pripomína tréner. Potom
jeho zverenci prehrali s Austráliou
0:3 a v zápase o konečné 11. miesto
zdolali Taliansko.
„Podmienky, v ktorých sa hralo,
boli dosť nezvyklé. Pred Svetovým pohárom naši tenisti - vozičkári hrali na
antuke v Argentíne. S prispôsobením
sa na časové pásmo sme teda problémy nemali, horšie to už bolo s prechodom na betón a s obrovskými horúčavami. Vozíky sú nízko, z betónu
sálalo nepríjemné teplo - až okolo 40
stupňov Celzia,“ popisuje brazílske
skúsenosti Vykukel. Tenisový tréner
I. triedy sa prvý raz dostal do kontaktu s vozičkármi roku 1998, keď si
na Mokrohájskej odkrútil civilku. „Vozičkársky tenis som vtedy sledoval
zblízka vôbec prvý raz. Štefan Tvarožek, môj predchodca na poste trénera Slovenska, mi odovzdával skúsenosti. A keď ma vlani oslovil Jozef
Felix, aby som ho trénoval, zakotvil
som pri tomto športe,“ dodáva. Felix, náš najlepší tenista - vozičkár, sa
prepracoval už do absolútnej svetovej
špičky. Je štrnásty na svete a svojmu športu sa venuje profesionálne.
Nemá to ľahké, musí veľa hrať na tur-

Slovenský tím na Svetovom pohári v Brasilii - v popredí Jozef FELIX,
za ním vpravo David CHABREČEK, vľavo Tomáš MASARYK a vzadu
Snímka: tm
stojí tréner Peter VYKUKEL				
najoch, aby sa udržal vysoko a niečo
aj zarobil. „Pred Svetovým pohárom
bol na dvoch turnajoch a v Brazílii už
nemal optimálnu formu,“ vraví jeho
osobný kouč.
Svetový pohár sa hral v tenisovej
akadémii hlavného mesta Brasilie,
kde je 20 dvorcov. Už tradične sa na
vrchol roka vozičkárov chodí pozerať
veľa divákov, medzi hosťami ani tentoraz nechýbal šéf svetového tenisu
Francesco Ricci Bitti. „Organizácia

klapala, veď ju má pod palcom Medzinárodná tenisová federácia, ktorá vozičkársky tenis podporuje. Dominancia Holandska v našom športe je pochopiteľná. Okrem veľkej základne majú Holanďania aj skvelo
prepracovaný systém integrovaných
tenisových klubov, kde sú spolu zdraví s hendikepovanými,“ hovorí Vykukel. O čosi podobné sa chce pokúsiť aj on v TC Gama Bratislava, kde
trénuje aj Felix.

21

6 / 2006

Kučera: Som pánom svojho času

Bývalý slovenský profesionál si v Hannoveri zahral tenis, i na gitare
Koncom leta by chcel Karol Kučera so svojou skupinou Exit 40 vydať prvé cédečko s jedenástimi piesňami z vlastnej tvorby. Bude to pre
bývalého tenisového profesionála,
ktorý bol roku 1998 šiesty na svete
a ešte vlani hral vo finálovom tíme
Slovenska v Davisovom pohári, ďalší medzník v kariére.
Pravda, už hudobnej. Tenisová je
minulosťou, ale nie definitívnou. Kučera (32 r.) si predlžuje aktívny tenis
v nemeckej bundeslige tridsiatnikov.
Hrá za DTV Hannover, kde si premiéru
odkrútil začiatkom mája.
„Jeden zápas som vyhral a jeden vo
štvorhre prehral. Hannover podľahol
Mülheimu 3:6 a pravdepodobne si
skomplikoval cestu k bundeligovému
víťazstvu. Má také ambície,“ vraví Kučera po prvom nemeckom výjazde.
Klub chcel, aby nastúpil aj o týždeň
neskôr, ale pre veterána, ktorý trénuje iba sporadicky, by to bolo priveľa. „Tenis si zahrám dva razy za mesiac. Ale zápasy v Nemecku ma udržia v akej – takej kondícii. Nemecká
bundesliga tridsiatnikov je mojou
jedinou tenisovou aktivitou. Je však
možné, že si zahrám ešte za Neridé
českú ligu,“ dodáva. Na ďalší víkend
zostal doma aj preto, aby dozrel na
dcéru Kristínku, ktorá sa liečila z ovčích kiahní.
Za Hannover hrá Kučera v pozícii jednotky, dvojkou tímu je Čech
Martin Damm. Aj na súpiskách ďalších klubov figuruje zopár známych
mien – Holanďan Haarhuis, Španiel
Lopez Moron, Nemec Goellner či Talian Pozzi.
prosport6cb.qxd
„Táto súťaž ukáže, kto sa15.5.2006
ako po ka-

riére udržuje. Napríklad môj prvý súper Christian Schäffkes, kedysi hráč
druhej rebríčkovej stovky, hráva pravidelne a mal som čo robiť, aby som
ho zdolal,“ priznáva Kučera, ktorý už
cítil v zápasoch na hannoverskej antuke ťažké nohy.
Čím je pre neho zaujímavé hrať
takúto súťaž? Hrá kvôli peniazom,
chce byť opäť vo svetle reflektorov
alebo si len túži predĺžiť aktívny tenisový život?
„Zadarmo by som nehral. Nepotrebujem sa už ukazovať ani divákom, ale v Hannoveri, kde prišlo
päťsto ľudí na zápas, som divácku
kulisu vnímal ako čosi výnimočné.
Lebo je to klub, kde je zázemie aké
bývalo kedysi aj v našich kluboch.
Chodia do neho celé rodiny, trávia
tam čas na dvorcoch a večer si sadnú a zabávajú sa. Priznám sa, rád sa
vraciam na miesta, kde som sa počas
kariéry cítil dobre,“ rozpráva Kučera
o novej skúsenosti. Vďaka vyššej životnej úrovni v Nemecku, aj štedrosti
sponzorov, plynú zrejme do klubovej
pokladnice i v Hannoveri väčšie financie ako u nás.
„Počul som, že členský príspevok
je 600 eur za rok a že klub má 1500
členov. Ale na stretnutie prišli aj nečlenovia, lebo v médiách mu venovali
– na moje prekvapenie – dosť priestoru. Vstup bol, pochopiteľne, voľný.“
Bundesliga tridsiatnikov je rovnaká tímová tenisová súťaž ako ostatné – fungujú v nej rozhodcovia, zberači, chodia sa na ňu pozerať stovky divákov. Jediným limitom je vek
– môžu ju hrať iba tenisti nad 30 ro18:49
Page
1 patril pred štarkov.
Z ôsmich
tímov

tom medzi ašpirantov na popredné
umiestenie aj Kučerov Hannover,
ktorý hrá tri stretnutia doma a štyri vonku. Domáce súboje sú pre klub
udalosťou – v areáli s 12 dvorcami
a veľkým hokejbalovým ihriskom je
živo od rána do neskorej noci. „Na večernej party som si zahral s miestnou
kapelou. V repertoári má známe veci
od U2, tak som hneď nabehol,“ s potešením hovorí Karol. Z hudobného
vystúpenia mal možno väčšiu radosť
ako z tenisu. Je zjavné, že ho muzika chytila. Nadchla ho aj atmosféra
v hannoverskom klube.

„Nám sa o tom iba sníva. Bol by
som rád, keby sa čosi také vrátilo aj
do našich klubov. Aby ľudia vo voľnom čase trávili chvíle spolu s rodinami práve v nich. Zaujímal som
sa o to, ako to robia. Možno sa to raz
podarí aj nám,“ dúfa Kučera. Vraví,
že po aktívnej kariére sa mu zmenil
život. „Som pánom svojho času. Ale
dni mám aj teraz dosť plné. Venujem
sa prevádzke svojho fitnessu, muzike,
rodine. Ale hlavne menej cestujem a
som často doma.“
Zuzana WISTEROVÁ
Snímka: DUŠAN BARBUŠ
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Tabuľka priebežných výsledkov po 3. kole
I. liga - muži
1. TKM Tlmače
2. TK Žilina
3. TK Senica
4. TK Baník Prievidza
5. TK Kúpele Piešťany
6. TC Slávia Trnava
7. TK ŠTK Šamorín
8. TK Spišská Nová Ves

1.

I. liga - ženy
1. TK Baník Prievidza
2. TKM Martin
3. TK Kúpele Piešťany (B)
4. TK AŠK Inter Slovnaft Ba
5. TK Spoje Bratislava
6. TK Pezinok

3.

4.
5:2
2:5

2:5
2:5
2:5

II. liga - západ - muži
1.
1. TJ Slovan Galanta
2. TK Ratufa Levice (B)
3. VŠK Ekonóm Bratislava (B)
4. TK Spoje Bratislava
5. TK Matchball Bratislava
4:3
6. TC Topoľčany
5:2
7. TK Ellite Team Nové Zámky
4:3
8. ATYP INTERIÉR TK LOB D.N.V.
II. liga - východ - muži
1. TKM Martin
2. TK Ružomberok
3. TK WLP Bardejov
4. TO ŽP Šport Podbrezová
5. TJ Sokol Prešov
6. TK Mladosť Košice
7. TJ Elán Veľký Krtíš
8. Sparta Považská Bystrica

2.

1.

2:5
5:2
4:3

2.

2:5
3:4
3:4

4:3
3:4

3:4

4:3

3.

4.

5:2
2:5

5.
3:4
4:3
1:6

6.
2:5
4:3

7.
3:4

5:2
4:3
7:0

6:1
5:2

3:4

3.

4.

0:7
7:0

5.
5:2
3:4
4:1

6.
1:6
0:7

7.
2:5

4:3
5:2

3:4
2.
4.
6:1
3:4
6:1
4:3
2:5
4:3

3.
5.
3:4
6:1
1:6

4:3

1.
3.
3:4
1:6
4:3
1:6
1:6
1:6

1.
2.

2.
3.

3.
4.

4.
5.
7:0
2:5
3:4
2:5
3:4

6:1
4:3

5:2
0:7
4:3
2:5
5:2
0:7

8.

2:5
4:3

7:0
1:4
3:4

4:3
1:6
1:6

8.

2:5
4:3

1:6
6:1
1:6

2.

8.

5:2

5:2
6:1

2.

tvyh}ph

7.
5:2

2:5

1.

II. liga - ženy
1.
1. ŠK Pepas Slovenská Ľupča
2. AŠK Skalica
3. TK Ratufa Levice
4. TK 77 Skalica
5. TK Ružomberok
0:7
6. TJ Juhcelpap Štúrovo
2:5
7. ATYP INTERIÉR TK LOB D.N.V. 0:7

6.
5:2
3:4

5:2
6:1

2:5
0:7
2:5
6:1
5:2

5.
5:2
2:5
1:6

5:2
4:3
5:2

2:5
2:5
5:2
4:3

6:1
1:6

5:2
1:6
4:3

4.
6.
6:1
3:4
6:1
2:5
3:4
5.
6.
7:0
5:2
3:4
2:5
3:4

1:6

NOVÁ KOLEKCIA

EXPORT
IMPORT

Rad TRIAD
Rad HAMMER
Rad PROSTAFF
JUNIORSKÝ rad

5.
6:1

6.
3:4
6:1

5:2
3:4
4:3
6.
7.
5:2
7:0
2:5

7.
7:0

6:1
1:6

6:1

I. liga - muži
1.
TKM Tlmače
2.-3. TK Kúpele Piešťany
2.-3. TC Slávia Trnava
4.-8. TK Žilina
4.-8. TK Baník Prievidza
4.-8. TK ŠTK Šamorín
4.-8. TK Spišská Nová Ves
4.-8. TK Senica

z
3
3
3
3
3
3
3
3

v
3
2
2
1
1
1
1
1

p
0
1
1
2
2
2
2
2

skóre
15:6
13:8
11:10
10:11
10:11
9:12
9:12
7:14

B
6
5
5
4
4
4
4
4

II. liga - západ - muži
1.
TK Ratufa Levice (B)
2.-4. ATYP INTERIÉR TK LOB D.N.V.
2.-4. TC Topoľčany
2.-4. TK Matchball Bratislava
5.-7. VŠK Ekonóm Bratislava (B)
5.-7. TK Spoje Bratislava
5.-7. TK Ellite Team Nové Zámky
8.
TJ Slovan Galanta

z
3
3
3
3
3
3
3
3

v
3
2
2
2
1
1
1
0

p
0
1
1
1
2
2
2
3

skóre
13:8
15:6
14:7
13:8
9:12
7:14
5:16
8:13

B
6
5
5
5
4
4
4
3

II. liga - východ - muži
1.-2. TK Mladosť Košice
1.-2. TO ŽP Šport Podbrezová
3.
TJ Elán Veľký Krtíš
4.-7. Sparta Považská Bystrica
4.-7. TKM Martin
4.-7. TJ Sokol Prešov
4.-7. TK WLP Bardejov
8.
TK Ružomberok

z
3
3
3
3
3
3
3
3

v
3
3
2
1
1
1
1
0

p
0
0
1
2
2
2
2
3

skóre
17:4
16:5
14:7
9:12
8:13
7:12
6:13
5:16

B
6
6
5
4
4
4
4
3

I. liga - ženy
1.
TK Kúpele Piešťany (B)
2.-4. TK Baník Prievidza
2.-4. TK AŠK Inter Slovnaft Ba
2.-4. TK Pezinok
5.-6 TKM Martin
5.-6 TK Spoje Bratislava

z
3
3
3
3
3
3

v
3
2
2
2
0
0

p
0
1
1
1
3
3

skóre
16:5
15:6
10:11
9:12
7:14
6:15

B
6
5
5
5
3
3

II. liga - ženy
1.
ŠK Pepas Slovenská Ľupča
2.-3. TJ Juhcelpap Štúrovo
2.-3. TK Ružomberok
4.
TK 77 Skalica
5.
AŠK Skalica
6.-7. TK Ratufa Levice
6.-7. ATYP INTERIÉR TK LOB D.N.V.

z
3
3
3
2
3
2
2

v
3
2
2
2
0
0
0

p
0
1
1
0
3
2
2

skóre
19:2
13:8
8:13
10:4
7:14
5:9
1:13

B
6
5
5
4
3
2
2

PONUKA:

tenisové rakety
BABOLAT
DUNLOP
FISCHER
HEAD
VÖLKL
YONEX

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

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

HRAJME TENIS LEPŠIE
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Dobré rady vrchným rozhodcom,
keď na dvorci chýba empajrový
Počas prvej aprílovej nedele sa v bratislavskom NTC konal doškoľovací
seminár rozhodcov, na ktorom sa zúčastnilo 27 rozhodcov, prevažne
z bratislavského a západoslovenského regiónu. Rozhodcovia boli
oboznámení so systémom práce na tomto úseku STZ, s novinkami,
ktoré sa nedávno zaviedli, prípadne sa pripravujú, s najčastejšími
nedostatkami pri práci vrchných rozhodcov na súťažiach družstiev
a jednotlivcov a ďalšími témami, ku ktorým sa rozprúdila široká
diskusia.
Hlavnou témou, ktorá je pri práci
vrchných rozhodcov veľmi dôležitá
(lebo takmer každý zápas vo všetkých
vekových kategóriách sa hrá bez prítomnosti hlavného – „empajrového“
rozhodcu) boli zásady pre vrchných
rozhodcov pri hre bez hlavného rozhodcu.
Táto problematika je síce uvádzaná
v prílohe č. 7 súťažného poriadku, nepostačuje však na pokrytie situácií,
ktoré sa v praxi objavujú.
Pri zápasoch, hraných bez hlavného rozhodcu, sú rozhodcami samotní hráči na danom zápase a každý z nich rozhoduje na svojej polovici dvorca. Medzi nimi však môže
vzniknúť nespočetné množstvo nedorozumení, preto je dôležité, aby
sa vrchný rozhodca zdržiaval v blízkosti zápasových dvorcov, prípadne
prechádzal okolo tak často, ako je
len možné. Chybou je, pokiaľ sa rozhodca počas dňa, keď sú v prúde
zápasy, venuje predovšetkým administratívnej činnosti, ktorá by mala
počkať až do skončenia zápasov alebo aspoň do skončenia prevažnej
väčšiny dôležitých zápasov. Tiež je
dôležité pred rozohrávkou každého
zápasu upozorniť hráčov na to, že si
rozhodujú sami, teda že treba hrať
v duchu „fair-play“, podávajúci musí
vždy pred podaním nahlas zahlásiť
stav. V zápase treba hlásiť tak, aby to
bolo zreteľne počuť a predovšetkým
nekomunikovať s okolím. Pri spore,
ktorý nie sú schopní rozhodnúť hráči, treba okamžite zavolať vrchného
rozhodcu. Vrchný rozhodca by však
nemal zasahovať do zápasu ak to nie
je nevyhnutné.

Rozlišujeme zápasy hrané na antuke a na tvrdom povrchu. Spory,
ktoré sa objavujú všeobecne, možno rozdeliť predovšetkým do dvoch
skupín:
a) spory týkajúce sa stopy lôpt
b) spory týkajúce sa stavu v zápase
a) Čo sa týka zápasov hraných na

antuke, väčšina sporov práve vzniká
zo situácií, pri ktorých sa hráči nevedia dohodnúť na tom, či daná lopta je
dobrá alebo nie. Rozhodca musí najskôr zistiť, či sa hráči vedia dohodnúť
na jednej a tej istej stope. V prípade,
že áno, ale majú rôzne názory na to,
či je vo dvorci alebo mimo neho, toto
rozhodne vrchný rozhodca (prípadne
jeho zástupca). V prípade, že sa hráči
nevedia dohodnúť ,o ktorú stopu ide,
rozhodca by mal zistiť od hráčov, aký
druh úderu bol zahraný, odkiaľ a pod.
Toto by mu malo pomôcť pri určení,
ktorá stopa je správna. Ak však tieto údaje nepomôžu, ostáva v platnosti hlásenie toho hráča, na ktorého

Austrálčan Mark PHILIPPOUSSIS v diskusii s empajrovým rozhodcom

strane sa tento spor rieši. V žiadnom
prípade netreba komunikovať s okolím, najmä rodičmi, ktorí v takýchto
prípadoch bývajú veľmi aktívni. Pokiaľ sa takéto nedorozumenia vyskytujú často, prípadne sami hráči
na to upozornia, najlepším riešením
je zotrvať počas celého zápasu alebo až do konca rozohraného setu na
dvorci. Nemusí to byť iba vrchný rozhodca, ale aj jeho zástupca, prípadne
pomocní rozhodcovia. Hráči si však aj
potom rozhodujú naďalej sami, ale
rozhodca dohliada na plynulý priebeh hry a rozhodne vždy, pokiaľ sa
vyskytne nedorozumenie. Tiež môže
hlásiť chybu nôh, zdržiavanie hry
alebo podobné priestupky zo strany hráčov. Predtým však treba, aby
upozornil hráčov na to, že od chvíle,
keď zostane na dvorci, bude on konečnou autoritou pri riešení sporných
situácií, ktoré sa týkajú otázok výkladu faktov (či bola lopta dobrá alebo nie, či prišlo k chybe nôh a pod.).
Pri otázkach výkladu pravidiel (koľkokrát má hráč nárok opustiť dvorec na toaletu a pod.) je však vždy
konečnou autoritou iba vrchný rozhodca (nie jeho zástupca alebo pomocní rozhodcovia).
b) Spory o stave v zápase sa týkajú
zápasov hraných na antuke, i zápasov
hraných na tvrdom povrchu.
Ak je rozhodca zavolaný na dvorec,
lebo sa hráči nevedia dohodnúť na
stave v zápase, musí zistiť od hráčov
stav, s ktorým súhlasia obaja. Potom
zostáva v platnosti tento stav a opakujú sa iba tie body, prípadne hry, na
ktorých sa hráči nevedia dohodnúť.
Príklad: Počas zápasu hráč tvrdí,
že stav je 40:30, podľa súpera je stav
30:40. Rozhodca prejde s hráčmi všetky body odohrané v danej hre a zistí, že nesúhlasia iba s tým, kto získal
prvý bod. Správne rozhodnutie je, aby
ostal v platnosti stav 30:30, lebo obaja hráči súhlasia s tým, že každý z nich
získal dva body v danej hre.
» Pokračovanie na str. 25

24

6 / 2006

HRAJME TENIS LEPŠIE

Krátkodobé 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,
formovania jeho osobnosti, ovplyvňovania
motivácie, hodnôt, názorov a postojov. Do tejto
oblasti patrí aj dlhodobé zvyšovanie psychickej
odolnosti hráča. Je to vlastne pedagogická
práca a tréner je v tomto prípade v role učiteľa.
Koučovanie v užšom slova zmysle sa týka vedenia
alebo hráčky priamo v dejisku turnaja,
Tomáš GURSKÝ, hráča
prípadne v konkrétnom zápase. Ide o prípravu
športový psychológ
na konkrétny zápas, o pomoc pri zvládaní
technických, psychických i taktických prvkov hry a v neposlednom
rade aj o rozbor predvedených výkonov. Cieľom je, aby hráč postupne
získal čoraz viac samostatnosti, aby bol schopný spoľahnúť sa na
seba v kritických situáciách (self-coaching), prípadne bol schopný
povedať trénerovi, čo kedy od neho potrebuje. V predchádzajúcom
čísle sme hovorili o dlhodobom koučovaní, v tejto časti sa zameriame
na krátkodobé, zápasové koučovanie.

2 časť

Osobnosť hráča
v kritických situáciách
Dobrý tréner vidí nielen technické
chyby a ich odstraňovanie, ale sleduje aj spôsob, akým hráč vníma a
chápe (procesy učenia), ako reaguje
v rôznych kritických a záťažových situáciách (procesy adaptácie). Až po
poznaní týchto procesov tréner môže
uplatniť viacmenej s istotou efektívne metódy v tréningu a súťaži.
K takému poznaniu treba dospieť na
základe zápasových, sparingových a
tréningových skúseností, ale existujú napríklad aj psychodiagnostické
prostriedky (napr. koncentračná analýza, test senzorickej pamäti a iné, viď
www.top-fit.sk). Hráč vystavený tlaku súťaže reaguje spravidla inak než
v tréningu. Jedným z najčastejších
nedorozumení medzi trénerom na
strane jednej a rodičmi, sponzormi
či fanúšikmi na strane druhej, je odlišné chápanie týchto súvislostí. Ale aj
samotní hráči sa neraz čudujú, prečo
to v zápase nejde, keď v tréningu to
išlo tak dobre. Správny tréner vedie
hráča tak, že postupne eliminuje rozdiely medzi tréningovým a zápasovým
výkonom a modeluje tréningové záťaže smerom k náročným zápasom.
Dokáže spoznávať hráčske (teda nielen tenisové) slabiny, čo je východisko
pre dobré koučovanie v zápase podľa motta: ako téner viem, kde sú zápasové slabiny môjho zverenca a tiež
viem, ako ich dokážeme prekonať.

Koučovanie
z hľadiska mobilizácie
Žiadny zápas nie je ako tréning. Sú
hráči, ktorí lepšie hrajú na tréningu
(tréningové kone) a zápasové typy,
ktoré nemajú dosť motivácie na tréning. Tento proces má svoju logiku pre

každého, kto rozumie Yerkes –Dodsonovmu aktivačnému zákonu.
Podľa tohto zákona tréningový
kôň dosahuje výkonnostné maximum
v tréningu (kulminácia výkonnostnej
krivky), kým zápasový typ v tréningu
nebýva dostatočne nabudený (krivka pred kulmináciou). Aktivácia samotným zápasom spôsobuje, že tréningový kôň sa posunie za vrchol
(krivka po kulminácii) v dôsledku
premotivovanosti, kým zápasový typ
práve vtedy dospeje na vrchol (krivka
v kulminácii). Hoci tento pohľad je
trochu zjednodušený (dajú sa brať do
úvahy aj iné faktory), principiálne je
to východisko pre spôsob, ako a kedy
mobilizovať tieto typy hráčov.

Koučovanie
z hľadiska koncentrácie
Koncentrácia je funkciou pozornosti a výskum neraz ukázal, že
táto funkcia má kolísavý priebeh. Výborní hráči poznajú spôsoby ako si
udržať koncentráciu dostatočne vysoko počas celého zápasu, dokonca
tí najlepší poznajú spôsoby ako zvýšiť koncentráciu v rozhodujúcich mo-

mentoch zápasu (setbaly, mečbaly,
tajbrejky). Hráči s nedostatočnou
koncentračnou schopnosťou kolíšu
viac a práve počas koncentračných
poklesov strácajú najviac bodov. To
vedie k prehre aj s technicky a fyzicky rovnakým, či o niečo slabším
súperom, pokiaľ má tento hráč koncentráciu stabilnejšiu. Tento fakt vedie niektorých trénerov k zúfalstvu
(...toľko tréningu, taká forma a výsledky nikde!). Ak sa hovorieva,
že zápas nemá logiku, platí to najmä vtedy, ak sa ignoruje mentálna
sila a koncentračné schopnosti aktérov zápasu.

Koučovanie
z hľadiska tempa
Tempo tenisovej hry sa nePo druhom
ustále zvyšuje
sete som
v dôsledku nonaraz zistil,
vých technológií
že nemám
ako aj v dôsledna neho čo
ku nových tréhrať.
ningových postupov. Ale nejde len o zrýchlenie tenisovej hry ako takej. Tempo hry kolíše aj v závislosti od herného prejavu hráčov. Niekomu vyhovuje hrať rýchlejšie, inému pomalšie a ďalšiemu vyhovuje striedavé
tempo. Kto si dokáže presadiť „svoje“ tempo a „svoju“ hru, obvykle na
dvorci dominuje. Ak sa v zápase približne rovnako kvalitných súperov
presadzuje určitý spôsob hry, opäť
sa dostávame k mentálnej sile hrá-

čov. Kto si viac verí, obvykle presadí
„svoju hru“ a diktuje jej priebeh. Sú
známi hráči, ktorí si v tomto bode
neveria a skĺznu k nekonečnej vnútornej dileme, čo na súpera hrať a
čo nehrať. Domnievam sa, že dobrý
hráči by mali mať hráčsku intuíciu na
takom stupni, aby vedeli, akým spôsobom môžu zdolať súpera. Otázkou
ostáva, či majú na to zbrane.

Koučovanie
z hľadiska komunikácie
Hoci nie je počas zápasu dovolené,
aby tréneri komunikovali s hráčmi
(s výnimkou súťaže družstiev), napriek tomu sa na turnajoch živo komunikuje. Komunikácia neprebieha
iba medzi hráčom a trénerom, ale aj
medzi hráčom a publikom, medzi fanúšikmi oboch táborov, resp. medzi
súpermi navzájom a navyše povinne
komunikujú rozhodcovia. To vytvára
slušný komunikačný chaos. Pokiaľ
hráč i kouč nie sú na to pripravení a
nedokážu sa orientovať vo vzájomnej
komunikácii, zlyhávajú. Nesmiernu
hodnotu má v tomto smere mimoslovná (nonverbálna) komunikácia a reč
tela. Táto oblasť je rozsiahla, preto
sa tu sústreďme len na komunikačné
zásady z pohľadu koučovania. Medzi
hráčom a trénerom prebieha očný
kontakt a hráč je mimoriadne citlivý
na neverbálne signály zo strany trénera, z čoho vyplýva, že tréner musí
mať reč tela pod kontrolou. I keď tréneri tvrdia, že sa navonok ovládajú,
opak býva pravdou. Neverbálne signály pochádzajúce z emócií sú také
silné, že si väčšinou nájdu cestu von.
Ani opak nie je výhrou, teda úplne
uzavretý tréner s tvárou hráča pokeru.
Zverenec potrebuje v pravý čas určité
povzbudenie, podporu či signál. Tréneri by mali na sebe v tejto oblasti neustále pracovať.

Koučovanie
z časového hľadiska
Turnajové koučovanie sa dá časovo rozdeliť na pôsobenie pred,
počas a po zápase. Sú tréneri, ktorí umenie koučovania ovládajú majstrovsky, iní sú priemerní a niektorí
si zlým koučingom pokazia celú tréningovú robotu.
Pred zápasom ide najmä o správne
naladenie hráča na zápas, o udelenie
určitých taktických rád a informácií,
aby sa hráč dobre zorientoval. Predzápasová rutina je dôležitá na správne naladenie pred výkonom. Tento súbor krokov má byť individuálny a štandardne použiteľný v akejkoľvek predzápasovej situácii. Tréner by mal rutinu svojho zverenca poznať a rozumieť logike jednotlivých krokov. Tiež
by mal chápať zmysel jednotlivých rituálov (hoci sa niekedy priečia logike,
majú opodstatnenie najmä z hľadiska
herného sebavedomia a demonštrácie
jedinečnosti). Dá sa povedať, že kouč
je trochu súčasťou predzápasovej rutiny, pretože hráč nie je nikdy pred
zápasom v úplnom sociálnom vákuu.
Kouč by mal vedieť, čo hráč od neho
bude potrebovať a čoho sa naopak
musí vyvarovať.

HRAJME TENIS LEPŠIE
Počas zápasu. Hoci v individuálnych turnajoch nie je komunikácia
s koučom povolená, istý kontakt je
potrebný a preto k nemu (i napriek
pravidlám) takmer vždy dochádza.
Hráč je počas zápasu v hernom tranze, čo je zmenený stav vedomia. Tento stav mu zabraňuje celkom jasne posudzovať vlastný výkon a jednotlivé herné situácie. Hráč koná
v podstate automaticky a intuitívne.

tujú typy „chladných“ a „horúcich“
koučov. Kým prví vynikajú taktickým
a kombinačným myslením, druhí skôr
schopnosťou vyburcovať hráča k maximu. Treba sa naučiť kombinovať
v koučingu oboje.
Poznámka: Verím, že raz bude koučovanie v zápase povolené v rámci
presných pravidiel. Pri súčasnom vekovom posune turnajov nadol, by to
pomohlo najmä mladým hráčom, aby
lepšie porozumeli tenisovej hre a tiež
by to eliminovalo nežiaduce pseuTréner mi stále niečo ukadokoučovanie rodičov alebo rôznych
zoval, ale nechápal som.
tenisových priaznivcov, ktorí robia
Skôr ma to rušilo, než by mi
z tenisových zápasov kabaret.
to pomáhalo.
Po zápase. Niektorí tréneri, žiaľ,
zanedbávajú pozápasovú fázu koučovania. Po prehratom zápase neAk má vytvorené správne zápasové chajú svojho zverenca odcestovať,
reflexy, jeho výkon prebieha viac- nestarajú sa o to, ako vníma prehru
menej správne. Ak ich nemá správ- či neúspech, o čom sa vedú rozhovory
ne, hlava tu už veľmi nepomôže.
Po prehratom zápase som
(Treba tu zopakovať, že psychika v zápochopil, že musím oveľa
pase je ovládaná autonómnym nerviac na sebe pracovať než
vovým systémom s veľmi malou kondoteraz. Pomohlo mi to zmetrolou racionálneho myslenia). Zániť celý postoj k tréningu. A
pasové koučovanie má dva aspekty:
bolo to na prospech veci.
ovplyvňovanie aktivizácie hráča a
jeho taktiky. Dá sa povedať, že exis-
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Typické chyby pri koučovaní
•	nepoznanie či nerešpektovanie predzápasovej rutiny hráča,
• príliš veľa pozornosti,
• veľmi málo pozornosti,
• veľa pokynov a rád,
• protichodné rady,
• neurčenie taktiky,
• nekontrolovanosť v reči tela,
•	nadmerná mimika a gestikulácia,
•	málo trpezlivosti, predčasné signály,
•	únik do postoja, že za zápasový výkon zodpovedá len hráč
sám,
•	extrémne prejavy rodičov, ponechané bez povšimnutia,
• nezáujem o hráča po prehre,
• prílišné nadšenie po výhre.
s rodičmi za zatvorenými dverami, a oblasť, ktorá spadá do motivácie a
pod. Z hľadiska ďalšej motivácie je presahuje rozsah tejto kapitoly.
rozhovor trénera po zápase a prípadné rozoberanie určitých prvkov
hry veľmi dôležité. Dôležitým bodom
je najmä správne načasovanie rozkontakt:
hovoru – mal by sa uskutočniť, až keď
www.top - fit.sk
zápasové emócie trochu opadnú. Zaujatie správneho postoja k prehre, či
gursky@shmladost.sk
výhre má byť byť zdrojom inšpirácie a
túžby po ďalšom sebazdokonaľovaní.
Tam treba dospieť. Ale to už je ďalšia

Dobré rady vrchným rozhodcom...
» Dokončenie zo str. 23

Pri spore ohľadne hry sa postupuje
podobne.
Príklad: Hráč tvrdí, že vedie 6:5,
jeho súper však tvrdí, že 6:5 vedie
on. Po následnej diskusii rozhodcu
s hráčmi rozhodca zistí, že obaja tvrdia, že zvíťazili v prvej hre. Správnym
rozhodnutím je nechať pokračovať
zápas za stavu 5:5, lebo obaja hráči
súhlasia s tým, že každý z nich získal
5 hier. Hráč, prijímajúci podanie v poslednej hre, ktorá sa odohrala, bude
podávať v nasledujúcej hre.
Po vyriešení niektorého zo sporov
v súvislosti so stavom v zápase je dôležité, aby rozhodca upozornil hráčov
na hlasné počítanie skóre vždy pred
prvým podaním.
Pre zápasy, ktoré sa nehrajú na
antuke, možno spory týkajúce sa
hlásení rozdeliť do nasledovných
bodov:
1. Ak je vrchný rozhodca zavolaný
na dvorec, aby rozhodol o tom, či stopa lopty bola dobrá alebo „za“ (pričom danú výmenu nesledoval), mal
by požiadať hráča, ktorý urobil toto
sporné hlásenie, aby svoje hlásenie
potvrdil. Ak si je hráč naozaj istý,
ostáva jeho hlásenie v platnosti.
2. Pokiaľ je jasné, že v zápase vzniká veľa sporných situácií a pomohlo
by, keby sa pokračovalo s „empajrovým“ rozhodcom, treba, aby sa vrchný
rozhodca pokúsil takéhoto rozhodcu

nájsť. Môže ísť o jeho zástupcu, pomocných rozhodcov, či iných hráčov
z daného klubu, kde sa turnaj hrá.
Ak toto nie je možné, ďalšou možnosťou je, aby vrchný rozhodca (alebo jeho zástupca) zostal počas ďalšieho priebehu tohto zápasu (prípadne dokončenia setu) na dvorci.
Dôležité je však, aby oznámil hráčom, že od tejto chvíle bude opravovať všetky chybné zahlásenia zo
strany hráčov.
3. Ak sa vrchný rozhodca nachádza
mimo dvorca – neoznámil hráčom, že
odteraz bude dohliadať na priebeh
zápasu (ale vidí, že hráč urobí nesprávne rozhodnutie), mal by okamžite prísť na dvorec a oznámiť hráčom, že loptu videl a hodnotí túto situáciu ako neúmyselné bránenie súperovi v hre a bod sa bude opakovať.
Treba ale upozorniť hráčov, že pri najbližšej takejto situácii toto bude hodnotiť ako úmyselné bránenie v hre
a v tom prípade hráč stratí bod (postupuje podľa pravidla č. 26 o bránení v hre). Vrchný rozhodca môže
ešte postupovať aj podľa Kódexu
správania, ak takéto opakovanie nesprávneho zahlásenie zhodnotí ako
nešportové správanie, hráča v prvom
prípade napomenie.
Treba však, aby vrchný rozhodca
používal pravidlo o bránení v hre iba
v prípadoch, keď si je na 100% istý
o nesprávnosti hlásenia zo strany

Francúzka Amelie MAURESMOVÁ so švajčiarskym rozhodcom AnSnímky: archív ST
dreasom EGLIM skúmajú stopu lopty na antuke
hráča. Toto pravidlo by sa ale nemalo
používať, ak ide o tesné stopy lôpt.
Iné sporné otázky
Pri sporoch týkajúcich sa prerušenia hry, lebo sa na dvorci objavila iná lopta, z dôvodu spadnutia
šiltovky, vypadnutia lopty z vrecka,
ďalej dvojdopadov, priestupkov proti
pravidlám, by sa mal vrchný rozhodca
vždy pokúsiť zistiť od hráčov priebeh
celej situácie a na základe toho potvrdiť platnosť hlásenia. Chybu nôh
môže vždy hlásiť iba vrchný rozhodca
a nie súper podávajúceho. V tom prípade však musí zostať priamo na
dvorci (nie mimo neho) a dopredu
upozorniť hráčov, že od tejto chvíle
bude všetky priestupky, či prerušenia

hry, hlásiť on. Pretože rozhodca, ktorý je mimo dvorca - hoci správne vidí
takúto chybu - nemôže ju zahlásiť.
Ešte je nepochybne veľký počet
ďalších situácií, ktoré nie je jednoduché riešiť, pokiaľ sa hrá bez hlavného rozhodcu. V tomto článku sme
sa zamerali predovšetkým na tie najzákladnejšie situácie, prax však prináša mnohé iné prípady. Týmto vyzývame rozhodcov, aby nám o nich
napísali z ich praxe, prípadne ako ich
vyriešili. Určite nebude na škodu, ak
zverejníme aj iné príklady, ktoré by
pomohli ďalším rozhodcom pri ich
riešení počas turnajov.
Miriam MACKOVÁ,
rozhodcovský úsek STZ
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Testovanie kondičných schopností

Jana ČEPELOVÁ

treba konštatovať, že u značnej časti hráčov, prípadne ich rodičov, či dokonca aj trénerov, registrujeme nepochopenie významu a cieľov testovania. Viacerí vnímajú testovanie
ako nutné zlo, za premrhaný čas, ktorý by sa dal lepšie využiť na prípravu.
Majú snahu testovaniu sa vyhnúť, prípadne iba získať potrebný počet bodov bez snahy o najlepší výkon alebo za cenu nedodržania stanovených
podmienok.
Testovanie by malo predovšetkým
slúžiť na zistenie aktuálneho stavu
pripravenosti športovca. Umožňuje
zistiť na akej úrovni sú jednotlivé pohybové schopnosti a na základe toho
stanoviť úlohy a ciele prípravy. Porovnávaním zmien vo výsledkoch testov,
pri nasledujúcich testovaniach, možno hodnotiť plnenie stanovených
tréningových úloh
a tým aj úroveň
a efektivitu prípravy. Existuje množs tvo príkladov,
keď hráči pri prvom testovaní boli
na pomerne nízkej
úrovni a postupom
času sa, vplyvom
dobre vedenej prípravy, zlepšovali
a v dorasteneckom
veku už dosahovali výborné výkony
v jednotlivých disciplínach testovania, čo sa prejavilo aj na zlepšení ich hry.

hráčov. Najlepší- Vénos a Šarišská
- dosiahli po 33 bodov. Celkový počet testovaných bol 102, čo je mierny
pokles v porovnaní s minulými rokmi.
Účasť i výsledky jednotlivých útvarov
talentovanej mládeže dokumentuje
priložená tabuľka.
Treba uviesť, že testovanie je povinné pre všetkých členov SVT, TSM
a reprezentantov do 16 rokov. Úspešné vykonanie testov aspoň jeden raz
v roku je jednou z podmienok plnohodnotného zaradenia hráčov
do týchto útvarov v nasledujúcom
období. Preto je zarážajúce, že
niektorí členovia sa na testovaní
nezúčastnili bez ospravedlnenia
a chýbali aj všetci členovia novozriadeného TSM Vysoké Tatry. Dosiahnuté výsledky sú porovnateľné
s jarným testovaním v minulých rokoch. Boli sme svedkami viacerých
výborných výkonov v podaní najlepších jednotlivcov. Napriek tomu

Dlhodobé testovanie umožňuje
sledovať vývoj hráča i jeho porovnávanie s inými tenistami. Bodovanie,
ktoré zohľadňuje vekové rozdiely,
umožňuje hodnotiť a porovnávať úroveň pohybových schopností rôznych
vekových skupín. Toto všetko môže
byť výbornou pomôckou pre trénera
pri tvorbe tréningových plánov, pri
hodnotení tréningového procesu i pri
motivovaní hráčov v príprave.
Často diskutovanou otázkou je výber disciplín do testovania. Súčasná
batéria testov je kombináciou sledovania obecných pohybových schopností s disciplínami, ktoré majú bezprostredný súvis s činnosťami pri tenise. Každá disciplína má svoje opodstatnenie a jej hodnotenie bodovou
hodnotou 1 (výrazne podpriemerný)
upozorňuje na značné nedostatky
v úrovni príslušnej pohybovej činnosti, a tým aj limituje možnosti výkonu v tenise. Ich výber bol urobený

Pravidelné jarné testovanie členov
SVT a TSM sa uskutočnilo vo dvoch
termínoch. Prvý, 11. 4. 2006, poznačilo nepriaznivé počasie. Nárazový vietor a mierny dážď ovplyvnili výkony v niektorých disciplínach.
Napriek tomu prišlo do Trnavy 71 hráčov a hráčok. V týchto podmienkach
dosiahli najlepšie výkony dievčatá,
šesť z nich (Milinkovičová, Meszárosová, Marková, Pondušová, Horáková a Luknárová). získalo 29 bodov. Testovanie v tomto termíne, ktoré bolo plánované v Košiciach, sme
preložili. Náhradné testovanie sa
uskutočnilo 20. 4. 2006 v oveľa lepšom počasí. Do Trnavy prišlo 13 hráčov, najlepšie výkony dosiahli Brtko,
Juhászová a Ondrušová, ktorí získali
po 30 bodov. V Košiciach sa zišlo 18

Katarína ŠARIŠSKÁ			
Snímky: Dušan BARBUŠ
tak, aby sa testovanie dalo uskutočniť dobiach a vytvoriť si tak vlastnú bav pomerne krátkom čase (za polovicu tériu testov, ktorú môže efektívne vydňa) a bez väčšieho materiálneho vy- užívať v príprave.
bavenia. Môže ho hocikedy urobiť aj
Nepochybné je, že úroveň konsamotný tréner so svojimi hráčmi. Vý- dičnej pripravenosti hrá v súčasnom
hodou je, že STZ (a vari aj v kluboch, tenise významnú úlohu. Tenis je stákde je TSM) má k dispozícii množ- le rýchlejší, dynamickejší. Mnohé
stvo výsledkov z minulých rokov a prí- stretnutia sa hrajú v náročných klipadný záujemca môže porovnávať vý- matických podmienkach, sú náročné
sledky dosahované jeho zverencami na vytrvalosť, fyzickú i psychickú
s výsledkami množstva úspešných odolnosť. Kondičná príprava je prehráčov. Štandardné testovanie v rov- to významnou zložkou v tréningovom
nakých termínoch by malo byť iba procese každého tenistu. Testovanie
základom sledovania úrovne hrá- má pomôcť trénerom i hráčom zlepčov. Každý tréner má možnosť tes- šiť jej úroveň.
tovať svojich zverencov aj v iných obTibor MACKO
Výsledky testovania členov SVT a TSM

klub		
počet
		
účastníkov
Slovan
SVT
5
TSM (+iní)
5 (+2)
Agrofert
SVT
5
TSM (+iní)
5 (+5)
Inter BA
TSM (+iní)
6 (+1)
Právnik BA TSM (+iní)
7 (+1)
Piešťany
SVT
5
TSM (+iní) 11 (+2)
Trnava
TSM (+iní)
6 (+2)
Nitra
TSM
6
Prievidza
TSM (+iní)
6 (+1)
Košice
SVT
5
TSM (+iní) 10 (+2)
Vysoké Tatry TSM
0
Reprezentanti mimo CTM
4

splnili

nesplnili chýbali

3
3 (+1)
5
3 (+3)
5 (+1)
3 (+1)
4
6 (+1)
4 (+1)
5
6 (+1)
4
10 (+1)
0
3

2
2 (+1)
0
2 (+2)
1
4
1
5 (+1)
2 (+1)
1
0
1
0 (+1)
0
1

3
6
2
4
2
3
0
2
0
2
4
1
3
8
4

Najlepší podľa ročníkov

Ročník Meno

Body

Ročník Meno

Chlapci

96
95
94
93
93
92
91
90
89

Belanec Matúš
Maruščák Matej
Fabian Patrik
Škrla Michal
Partl Adrian
Brtko Michal
Kornoš Marián
Vénos Otakar
Bod Tomáš

Body

Dievčatá

23
21
30
22
22
30
27
33
31

96
95
94
94
93
93
92
91
90
90

Kötelesová Barbora
Duhaňová Jana
Ondrušová Zuzana
Schmiedlová Karolína
Čepelová Jana
Juhászová Vivien
Kuľhová Petra Mária
Šarišská Katarína
Cigániková Veronika
Juríková Lenka

28
30
30
30
30
30
27
33
29
29

27
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Krošlák pozná Belgičanov
Bývalý reprezentant má novú motiváciu – chce sa vrátiť do DC tímu
Ján Krošlák má iba 31 rokov, ale už bezmála pred štyrmi rokmi sa
s profesionálnym tenisom rozlúčil. Bratislavský rodák bol v kariére
najvyššie v rebríčku na 53. mieste roku 1999. V rokoch 1994 - 2002
odohral v Davisovom pohári 26 zápasov, z nich 17 vyhral. Naposledy
nastúpil v Oklahome vo februári 2002 proti USA so Samprasom
a Roddickom. Hoci sa už venuje trénerskej robote, sporadicky si
zahrá štvorhru a teraz má novú motiváciu - vybojovať si miesto v
tíme Slovenska proti Belgicku.
Boli ste na daviscupovom stretnutí Ukrajina – Belgicko, v ktorom
hostia zvíťazili a vybojovali si postup z euro-africkej zóny do baráže o svetovú skupinu. Žreb práve Belgičanov prisúdil Slovensku
v septembrovom stretnutí. Aký to
bude súper?
Na Ukrajinu neprišlo Belgicko
s najsilnejším tímom. Kľúčovými
hráčmi boli Olivier Rochus a Vliegen. Dvaja ďalší - Eseneer a Wauters
- družstvo iba dopĺňali. Proti nám
by mohol pribudnúť do zostavy Malisse. Christophe Rochus nie je veľmi zaujímavý, lebo na tvrdých povrchoch veľa nehrá. Jeho brat Olivier je dobrý na všetkých povrchoch,
je to univerzálny hráč. Je dosť nízky,
zo servisu príliš neublíži, ale zozadu
hrá výborne. Vliegen je strelec, ktorý hrá rýchlo, na dva – tri údery, nechodí do dlhých výmen. Dobre hrali
spolu aj štvorhru.

dochádza k zmenám. To bol prísľub
zlepšených pomerov. Keď som videl,
čo všetko sa dialo počas stretnutia
– vravel som si, zlaté Slovensko! Na
Ukrajine jazdia samé luxusné autá,
ale v organizovaní Davisovho pohára sú sto rokov za opicami. Hralo
sa v hroznej hale...

V súvislosti so Stachovským
sa hovorilo o jeho záujme o české
či slovenské občianstvo. Už je to
neaktuálne?
Uvažoval skôr o českom, lebo
v Čechách žil osem rokov. Teraz čaká
na pas. Ale hrať bude za Ukrajinu,
ktorá ho teraz finančne podporila.
Vstupom bohatých ľudí do zväzu sa
črtajú v krajine pre tenis lepšie podmienky. Na Ukrajine sú dva väčšie
turnaje – v Dnepropetrovsku a Donecku. V oboch sú centrá tenisu,
ktorých majitelia sa dohodli na spolupráci a vybudovaní ďalšieho centra v hlavnom meste Kyjeve. Hovoril
Môže Slovensko nad Belgickom som s Andrejom Medvedevom, ten
zvíťaziť?
je ochotný tiež pomáhať. Doteraz sa
Ak by sme mali štandardnú si- viac staral o rozvoj svojho biznisu.
tuáciu, na ktorú sme zvyknutí, a DoSergej však naďalej trénuje
minik Hrbatý vyhrá obe svoje dvojhry,
pod vaším vedením a ako sme si
potom bude dôležité urobiť ešte jevšimli, občas si po jeho boku zaden singlový bod. Nesmieme však zahráte aj štvorhru. Je to preto, že
budnúť, že Belgičania sú hráčmi prsa dostanete do pavúka?
vej svetovej päťdesiatky. Alebo muDoteraz to bolo tak. Lebo som nesíme vyhrať štvorhru, čo bude tiež
mal zvláštnu motiváciu hrať. Ale pozložité. Súper má skutočne dobrý
vedal som si, že sa budem štvorhre
deblový pár a to ešte môže rátať do
predsa len venovať vážnejšie už aj
štvorhry aj s Malissom.
vzhľadom na situáciu v slovenskom
V Davisovom pohári nehral už daviscupovom tíme, z ktorého pre
dva roky. Nepočuli ste niečo o jeho dištanc vypadol Beck a kariéru ukonproblematickom vzťahu s tímom? čil Kučera. Na post tretieho hráča sú
Neviem o tom nič. Viem však, že adeptmi Lacko a Klec a keby sa mi poMalisse nežije v Belgicku, ale v USA. darilo odohrať pár dobrých turnajov,
mohol by som byť náhradníkom do
Na stretnutie v Kyjeve ste išli
štvorhry. V minulosti bol tím komv úlohe osobného trénera ukrapaktný. Teraz však, keby vypadol
jinskej jednotky Sergeja Stachovjeden z dvojice Hrbatý - Mertiňák,
ského, s ktorým spolupracujete
na dvojhru náhradníka máme, ale
dva roky. To, že nastúpil vôbec prvý
do štvorhry bude dobrý náhradník
raz za Ukrajinu, bolo miernym prechýbať.
kvapením.
Predchádzali tomu zaujímavé okolNakoľko vás ovplyvnila atnosti. Sergej sa v januári šmykol mosféra vlaňajších zápasov a ťaa zlomil si kosť v pravej ruke, kto- ženie Slovenska až do finále?
rú mu dali na šesť týždňov do sadry.
Daviscupovú atmosféru poznám
V tom období sa kryštlizovala situácia zo svojho pôsobenia v tíme. Skôr
vo vedení tenisu na Ukrajine, kde ma ovplyvnila aktuálna situácia. Po-

Ján KROŠLÁK pri tréningu Jána STANČÍKA		
Snímka: ST
kojne by som mohol byť štvrtým hrá- tom lenivými. V tenise tvorí talent
čom tímu aj ja a videli by ma v akcii aj 20 percent, zbytok je tvrdá drina.
moji dvaja synovia. Hráči ma už pod- Musím poznamenať, že nebudujem
pichujú, že sa usilujem o comeback. akadémiu na komerčnej báze so záAle ja im hovorím, že nejde o návrat. merom učiť hrať tenis. Mojím cieľom
Štvorhra nie je fyzicky náročná a v ru- je, aby si hráči zvyšovali výkonnosť a
ke to stále mám...
neustále sa zlepšovali v hre.
Hovorili ste o tom aj s Milošom
Mečířom?
Nechcem o tom veľa hovoriť. Do
septembra sa ukáže, či sa mi niečo
vo štvorhre podarí uhrať. Pravda, nemienim kvôli tomu cestovať po turnajoch každý týždeň! Fyzicky a tenisovo som v pohode, potrebujem
získať zápasovú prax. Ale nechcem
sa naháňať kvôli tomu. Mám rodinu,
tej sa chcem venovať predovšetkým.
Okrem toho rozširujem svoju akadémiu a tá si vyžaduje tiež čas.
Je akadémia to, čo ste po aktívnych tenisových rokoch hľadali?
Po kariére som na dva roky zvoľnil
tempo. Chodil som na ryby, hral golf,
ale potom som si povedal - toto ma už
nebaví. To, čo ma baví, je tenis. Tak
som si prenajal kurty a pokúšam sa
odovzdávať skúsenosti mladým. Akadémiu som nazval Pro Tennis, sú v nej
štyria hráči: jednotkou je 20-ročný
Sergej Stachovský, Ján Stančík má 23
rokov a potom sú v nej dvaja osemnásťroční Michal Pažický a Alexander
Somogyi. Mám teda dvoch starších
a dvoch mladších hráčov. Pomocným
trénerom je bývalý profesionál Michal
Varsányi, ktorý si dopĺňa trénerskú
kvalifikáciu, kondičným Michal Kovarčík. Radšej robím s pracovitými tenistami ako s talentovanými, ale pri-

Boli ste profesionálom, vyskúšali ste si post riaditeľa turnaja, napokon ste sa rozhodli pre
trénerstvo. Ktorá poloha vám najviac sedí?
Vo všetkých som sa cítil dobre.
Každá skúsenosť má čosi do seba.
Ako hráč - reprezentant som bol
stredobodom pozornosti. Keď som
bol úspešný, zarábal som aj viac peňazí. Najlepšie obdobie som zažíval
s daviscupovým tímom. Pravda, vtedy som nemal rodinu, ktorú teraz
mám a vychutnávam si súkromie
a čas strávený s obidvoma synmi.
Vyskúšal som organizovať aj turnaj.
Asi by ma ale neuspokojilo robiť iba
to. Ale dokázal by som, okrem práce
v akadémii, zvládnuť aj turnaj v pozícii organizátora.
Máte víziu kam by ste svojich
zverencov chceli posunúť?
Stančíkovi by som rád pomohol dostať sa v rebríčku do dvojstovky. Pažický a Somogyi sú šikovní, bude záležať na tom, ako dlho zotrvajú v akadémii. Stachovský pre slovenský tenis
nie je interesantný, jeho zlepšenie je
zaujímavé iba pre mňa ako trénera.
Mám to šťastie, že hráči, s ktorými
pracujem, platia, majú svoje kvality
i perspektívu.
Zuzana WISTEROVÁ

