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Nástup našej novej generácie
Daniela Hantuchová a Magdaléna Rybáriková.
Dve ženy, vďaka ktorým môžeme aj tohtoročné
wimbledonské účinkovanie našich tenistov
považovať za úspech. Nebyť ich a ešte
juniorskej deblovej dvojice Kližan, Martin,
slovenskí hr áči by z najslávnejšieho
tenisového turnaja na planéte museli
odchádzať so sklonenou hlavou.
Martina Suchá, Jarmila Gajdošová
ani Dominik Hrbatý totiž v tomto roku neprelomili bariéru prvého
kola. Stroskotali hneď v úvode na
súperoch, ktorým chýbalo zvučné
meno, no schopnosti na tráve im
uprieť nemožno.
Katastrofou pre našich bola aj
wimbledonská kvalifikácia, v ktorej
všetci prehrali hneď v 1. kole. Michal Mertiňák nenašiel recept na tretieho nasadeného Paraguajčana Delgada, Dominika Nociarová podľahla
Portugalčanke Piedadovej, Ľudmila
Cervanová nestačila na Nemku Barroisovú a Henrieta Nagyová na Bielorusku Poučkovovú.

Daniela Hantuchová:
osemfinále

Tréningy si môžete zaplánovať, kedy
chcete. Ani rebríček, či nasadenie
hráčov už nehrá takú rolu,“ vysvetľovala 23-ročná Bratislavčanka.
Z druhého grandslamového týždňa
si však užila len jeden deň . Na prehru s Heninovou hľadela realisticky.
„Určite, že sa to neskončilo podľa mojich predstáv, ale súperka bola príliš
dobrá. Podala fantastický výkon a veľa šancí mi nedala. Rozhodol najmä
servis. Akonáhle som pokazila prvý,
tak z druhého mi loptičku zabila,“
vysvetľovala Daniela. Zamyslela sa
aj nad tým, čo jej zápas ukázal: „Konečne vidím na čom som... Ale myslím si, že výsledok je krutejší ako priebeh na dvorci.“
Tenistov čaká v tomto roku ešte jeden grandslamový turnaj – US Open.
Daniela netají, že na newyorskom
betóne by rada zašla ešte o kúsok
ďalej, než je jej tohtoročná osemfinálová norma.

skončil hneď v úvodnom zápase. Inak
tomu nebolo ani v tomto roku, keď si
neporadil s Braccialim. „Bol to ťažký
žreb. Talian je trávar, proti ktorému
som prakticky nemal šancu. Takýto
súboj je ťažké hodnotiť, lebo som sa
k ničomu nedostal. Vedel som, ako
bude hrať. Dobre servuje, hrá ploché údery, ktoré nevyskakujú. Čo sa
dá robiť...“ skonštatoval najlepší slovenský hráč. Pomaly si zvyká na to, že
v pavúku dvojhry najlepších turnajov
je zo Slovákov sám.
Po päťsetovej dráme sa s Wimbledonom definitívne rozlúčil aj v 1.
kole štvorhry. Spolu s Juhoafričanom
Haggardom nestačili na americkoholandskú dvojicu Phillips – Wassen. Dominik tak nezopakoval minuloročné historické štvrťfinále, ktoré na tráve dosiahol spolu s Michalom
Mertiňákom.

Martina Suchá:
tri razy prehra v 1. kole
Na tohtoročný Wimbledon nebude
spomínať v dobrom. Hneď v 1. kole
sa nelúčila len vo dvojhre, ale aj vo
štvorhre (spolu s Poľkou Domachowskou podľahli kanadsko-českej dvojici Drakeová - Vaidišová) a v mixe
(po boku Mertiňáka prehrali s austrálskym párom Fisher – Prattová).
Oveľa smutnejšia však bola 25-ročná rodáčka z Nových Zámkov po pokazenom zápase vo dvojhre, kde nestačila na 21-nasadenú Slovinku Srebotnikovú. „Myslím si, že to bola dosť
ťažká súperka na prvé kolo. Mala svoj
deň a ťažko sa proti nej robili body.
Málo kazila, vedela ma zatlačiť hneď
po servise,“ vysvetľovala Suchá.
Úvodný duel vyhrala Martina vo Wimbledone iba dvakrát - v rokoch 2002
a 2003. „Nehrala som až tak zle, najmä v úvode. Som sklamaná. Hnevám sa najmä za druhý set, v ňom
som počas svojho podania stratila

S novým španielskym trénerom Giménezom sa Daniela vracia na svoje
staré pozície. Na dvorci viditeľne pokojnejšia a sebaistejšia. Tri grandslamové turnaje v tomto roku a tri razy
Dominik Hrbatý:
postup do osemfinále. Zastavili ju až
neprešiel cez Braccialiho
súperky z TOP 10, v Melbourne Ruska
Wimbledonskú trávu nikdy nemal
Šarapovová, v Paríži Belgičanka Clijstersová a v Londýne jej krajanka príliš v láske. „Navyše tu ani dobre
Hardennová. Hantuchová na osem- nevaria,“ ohŕňa nos nad Britániou
finále nastupovala s odhodlaním. 28-ročný Bratislavčan. Aj tradičné
„Aspoň uvidím, na čom som,“ vravela. wimbledonské jahody si dá radšej
Poradila si s Camerinovou, Jackso- doma, z otcovej záhrady.
Wimbledon, to je Hrbatého najnovou i Srebotnikovou. Po postupe do
najlepšej šestnástky si konečne moh- slabší grandslam. Iba raz, pred dvola vydýchnuť. „Nechcela som o tom ma rokmi, prekročil bránu druhého
hovoriť, ale osemfinále bol môj vnú- kola. Z desiatich štartov až sedem ráz
torný cieľ.“
Hnevala sa na organizátorov, že počas prvého
NAŠI VO DVOJHRE
wimbledonského týždňa ju na kurtoch držali
od rána do večera. Mala
smolu. Jej zápasy sa pre
dážď v úvode turnaja sústavne presúvali. „Myslím si, že ten program
mohli zostaviť aj lepšie. Pozrite sa, zase odchádzam z dvorcov poDominik HRBATÝ
Daniela HANTUCHOVÁ
sledná. Ani masáž mi
10. štart
6. štart
už nemá kto dať,“ sťaBilancia zápasov:
Bilancia zápasov:
žovala sa.
4 - 10
12 - 6
Druhý týždeň grandslamu je však už iná
Maximum:
Maximum: štvrťfinále
3. kolo (2004)
(2002)
káva. „Ten, kto sa sem
prepracoval, má rešpekt.

koncentráciu. Urobila som pár ľahkých chýb, ktoré rozhodli o hladkom
priebehu.“

Jarmila Gajdošová:
vo štvorhre lepšie
ako vo dvojhre
Pre večne usmiatu 19-ročnú Bratislavčanku znamená tento rok veľkú grandslamovú premiéru. Kým na
parížskom Roland Garros spoznala,
po postupe do 2. kola, aj chuť víťazstva na turnaji veľkej štvorky, vo
Wimbledone zopakovala výsledok
z Australian Open: prvý zápas bol zároveň aj jej posledným. Nad jej sily
bola skúsená 33-ročná austrálska
kvalifikantka Nicole Prattová. Chuť
si Slovenka napravila vo štvorhre,
kde sa medzi seniormi postupom
do osemfinále stala najúspešnejšou
Slovenkou. Spolu s Američankou
Harkleroadovou dokonca v 1. kole vyradili vysoko favorizovaný pár Hantuchová, Sugijamová.

Juniori:
po Paríži radosť
aj v Londýne

Po fantastickom úspechu Martina
Kližana, ktorý vyhral juniorku na Roland Garros, sa o podobný husársky
kúsok pokúsila aj Magdaléna Rybáriková. Až vo finále ju zdolala Dánka poľského pôvodu Carolina Wozniacka. „Vo finále som bola nervózna.
Vôbec som nehrala svoju hru, robila
som veľa chýb,“ sebakriticky zhodnotila 17-ročná rodáčka z Piešťan. So
svojím posledným juniorským Wimbledonom sa však rozlúčila viac než
dôstojne. „Dúfam, že podobne sa mi
bude dariť aj medzi seniormi.“ Nuž,
nik by nenamietal...
Martinovi Kližanovi grandslamové finále zachutilo. Tentoraz bojoval o svoj druhý titul vo štvorhre.
S Andrejom Martinom však vo wimbledonskom finále podľahli americkej dvojici
Damico – Schnugg.
VO WIMBLEDONE
Zdá sa, že po výborných grandslamových
výkonoch i fedcupových
víťazstvách Magdalény
Rybárikovej a Dominiky
Cibulkovej sa črtá opäť
silná generácia slovenských tenistov. Daniela
Hantuchová i Dominik
Hrbatý by sa dôstojnej
Martina SUCHÁ
Jarmila GAJDOŠOVÁ
spoločnosti nováčikov
6. štart
1. štart
iste potešili.
Bilancia zápasov:
Bilancia zápasov:
Michaela GRENDELOVÁ,
2-6
0-1
Londýn
Maximum:
Maximum:
Snímky: Dušan BARBUŠ(2),
2. kolo (2002, 2003)
bez výhry
archív ST
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Víťazi Wimbledonu 2006

Roger FEDERER, f inálový premožiteľa Španiela Nadala, má 24 rokov. Získal 8. grandslamové víťazstvo, štvrté vo Wimbledone v sérii. Potvrdil, že je kráľom hry na tráve, keď predĺžil sériu neporazenosti na tomto povrchu na 48 stretnutí. Ide o najdlhšiu šnúru víťazstiev na tráve v open ére, druhý v poradí Švéd Björna Borg svojho času vyhral 41 zápasov na tráve bez prerušenia. Švajčiar získal vo Wimbledone 2006 víťaznú prémiu 655 000 libier.
Snímky: internet

Slováci vo finále Wimbledonu
Amélie MAURESMOVÁ, 27-ročná Francúzka
žijúca v Ženeve, získala prvý wimbledonský titul. Po Australian Open 2006 vybojovala druhé
grandslamové víťazstvo v kariére. Vo finále si
svetová jednotka poradila s treťou nasadenou
Belgičankou Heninovou-Hardennovou a na
konto jej pribudlo 625 000 libier. Stala sa prvou Francúzkou, ktorá v All England Clube vyhrala po 81 rokoch - pred ňou to roku 1925
dokázala legendárna Suzanne Lenglenová.
WIMBLEDON 2006
VÝSLEDKY SLOVÁKOV
MUŽI
DVOJHRA
Kvalifikácia
1. kolo: Delgado (3-Par.) - MERTIŇÁK
75, 63.

1990
1994
2001
2002
2006
2006
2006

Karina Habšudová
Vladimír Pláteník
Daniela Hantuchová
Daniela Hantuchová
Magdaléna Rybáriková
Andrej Martin
Martin Kližan

(Tal.) 64, 46, 61, Srebotniková (21-Slo.)

chidis, Urzua (Gr./Čile) 75, 75, 2. kolo:

– SUCHÁ 64, 61, 2. kolo: HANTUCHOVÁ

KLIŽAN, MARTIN – Lucassen, Luncanu

– Jacksonová (USA) 63, 46, 75, 3. kolo:

(Hol./Rum.) 76(5), 62, štvrťfinále: KLI-

HANTUCHOVÁ – Srebotniková (21-Slo.) 64,

ŽAN, MARTIN – Garrapiz-Borderias, Ra-

76(2), 4. kolo: Hardennová (3-Bel.) – HAN-

mos-Vinolas (Šp.) 64, 63, semifinále: KLI-

TUCHOVÁ 63, 61.

ŽAN, MARTIN – Lee, Roy (Taiw./Ind.) 63,

ŠTVORHRA
1. kolo: Drakeová, Vaidišová (Kan./ČR)

Hlavná súťaž
1. kolo: Bracciali (Tal.) – HRBATÝ (20)
62, 64, 64.
ŠTVORHRA
1. kolo: MERTIŇÁK, Pála – Azzaro, Di Mauro (Tal.) 63, 62, 63, Phillips, Wassen (USA/
Hol.) – Haggard, HRBATÝ (16-JAR/SR) 64,
36, 46, 63, 64, 2. kolo: B. Bryan, M. Bryan
(1-USA) – MERTIŇÁK, Pála 61, 64, 64.
ŽENY
DVOJHRA
Kvalifikácia

(juniorská štvorhra s Češkou Strnadovou)
(juniorská štvorhra s Brazílčanom Schlachterom)
(mix s Čechom Friedlom)
(mix s Ullyettom zo Zimbabwe)
(juniorská dvojhra)
(juniorská štvorhra s Kližanom)
(juniorská štvorhra s Martinom)

– Domachowská, SUCHÁ (Poľ./SR) 64, 64,
GAJDOŠOVÁ, Harkleroadová (SR/USA)
– HANTUCHOVÁ, Sugijamová (3-SR/Jap.)
63, 64, HUSÁROVÁ, Zvonarevová (SR/Rus.)

67(4), 63, finále: Damico, Schnugg (USA)
- KLIŽAN, MARTIN 76(7), 62.
JUNIORKY
DVOJHRA
1. kolo: KUČOVÁ – Pavľučenková (1-Rus.)

– Craybasová, Kostaničová (USA/Chorv.)

61, 76(10), RYBÁRIKOVÁ (6) – Rakimová

61, 62, 2. kolo: GAJDOŠOVÁ, Harkle-

(Kaz.) 63, 64, Dulgheruová (16-Rum.) – PO-

roadová – Benešová, Strýcová (ČR) 75, 64,

CHABOVÁ 61, 60, 2. kolo: KUČOVÁ – Said-

3. kolo: Fedaková, Perebijnisová (Ukr.)

kodjajevová (Uzb.) 62, 64, RYBÁRIKOVÁ

– GAJDOŠOVÁ, Harkleroadová 61, 61.

– Pervaková (Rus.) 61, 63, 3. kolo: Ca-

MIEŠANÁ ŠTVORHRA

vadayová (V.Brit.) – KUČOVÁ 63, 76(5),

1. kolo: Fisher, Prattová (Austr.) – MER-

RYBÁRIKOVÁ – Antonijčuková (9-Ukr.)

TIŇÁK, SUCHÁ 63, 62.

63, 62, štvrťfinále: RYBÁRIKOVÁ – Klej-

1. kolo: Piedadová (Por.) – NOCIAROVÁ

JUNIORI

banovová (3-Rus.) 75, 46, 63, semifinále:

62, 61, Barroisová (Nem.) – CERVANOVÁ

DVOJHRA

RYBÁRIKOVÁ – Paszeková (10-Rak.) 63,

62, 76(5), Poučkovová (16-B-rus.) – NA-

1. kolo: MARTIN – Roy (Ind.) 62, 75, Pold-

GYOVÁ 63, 26, 64.

ma (Est.) – KLIŽAN (2) 63, 36, 63, 2. kolo:

Hlavná súťaž

Konečný (ČR) – MARTIN 62, 64.

1. kolo: Prattová (Austr.) – GAJDOŠOVÁ

ŠTVORHRA

62, 63, HANTUCHOVÁ (15) – Camerinová

1. kolo: KLIŽAN, MARTIN (2) – Gemou-

67(4), 63, finále: Wozniacká (4-Dán.) – RYBÁRIKOVÁ 36, 61, 63.
ŠTVORHRA

víťazka
finalista
víťazka
finalistka
finalistka
finalista
finalista

ZÁVEREČNÉ VÝSLEDKY
MUŽI
DVOJHRA
Osemfinále: Federer (1-Švajč.) – Berdych
(13-ČR) 63, 63, 64, Ančič (7-Chorv.) – Djokovič (SaČH) 64, 46, 46, 75, 63, Štěpánek
(14-ČR) – Verdasco (28-Šp.) 67(4), 63, 46,
64, 62, Björkman (Švéd.) – Mirnyj (B-rus.)
63, 76(6), 46, 26, 63, Hewitt (6-Austr.)
– Ferrer (23-Šp.) 64, 64, 46, 75, Baghdatis
(18-Cyp.) – Murray (V.Brit.) 63, 64, 76(2),
Nieminen (22-Fín.) – Tursunov (27-Rus.)
75, 64, 67(2), 67(6), 97, Nadal (2-Šp.)
- Labadze (Gruz.) 63, 76(4), 63, štvrťfinále: Federer – Ančič 64, 64, 64, Björkman
– Štěpánek 76(3), 46, 67(5), 76(7), 64,
Baghdatis – Hewitt 61, 57, 76(5), 62, Nadal – Nieminen 63, 64, 64, semifinále: Federer – Björkman 62, 60, 62, Nadal – Baghdatis 61, 75, 63, finále: Federer – Nadal 60,
76(5), 67(2), 63.
ŠTVORHRA
Štvrťfinále: B. Bryan, M. Bryan (1-USA)
– Dlouhý, Vízner (11-ČR) 76(4), 76(5), 61,
Knowles, Nestor (3-BaH/Kan.) – Aspelin,
Perry (8-Švéd./Austr.) 57, 63, 67(5), 63,

1. kolo: Burdettová, Vaisemburgová (USA/
Braz.) – KUČOVÁ, POCHABOVÁ 64, 62.

» Pokračovanie na str. 16
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ME družstiev do 14 rokov – chlapci
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Nedá sa zakryť sklamanie
Majstrovstvá Európy družstiev
do 14 rokov „Copa del Sol“
mali na programe súboje
v k v a l i f i k a č n ý c h sk u p i n á c h
v dňoch 2. – 6. 7. a vo finálovej
skupine v dňoch 7. – 9. 7. 2006.
Naše družstvo starších žiakov Róbert Gašparetz, Jozef Kovalík
a Filip Horanský - štartovalo pod
vedením nehrajúceho kapitána
Daniela Čálika v kvalifikačnej
skupine v Letoviciach. Dovedna sa
v kvalifikácii predstavilo sedem
kolektívov – prvé štyri nasadené:
Česko, Maďarsko, Slovensko,
Bielorusko + Ukrajina, Holandsko
a Írsko.

S Írmi bez problémov
„Podobne ako v zime sme aj tentoraz nastúpili proti Írsku, i teraz
sa o našom postupe rozhodlo už
vo dvojhrách,“ začal o dianí v Letoviciach hovoriť nehrajúci kapitán.
„Ako prvý z našich vystúpil Jozef Kovalík, ktorý začal vo vysokom tempe
a vo vyrovnanom zápase ho udržal až
do konca, keď sa bojovalo o každý fiftín v plnom nasadení. V druhom dueli nemal Róbert Gašparetz v úvodnom sete nijaký problém, no potom
hral súper ako vymenený a všetko mu
padalo. Napriek tomu ale na nášho
reprezentanta nestačil. Vo štvorhre
dvojica Gašparetz – Horanský dokázala tiež vyhrať, a tak sme, na rozdiel od
zimy, vyhrali nad Írmi na nulu.

Žreb bol proti obom
V semifinále sme si zmerali sily
s domácim Českom. Stretnutia s Čechmi bývajú obvykle ťažké. Ani oni, ani
my sme neboli nadšení z tohto, že sa
stretneme v semifinále, ale taký bol
žreb. Zloženie oboch kolektívov naznačovalo, že pôjde o vyrovnaný súboj, a to sa aj stalo. Chlapci zohrali

Naši na nástupe - zľava: Daniel ČÁLIK, Róbert GAŠPARETZ, Jozef KOVALÍK a Filip HORANSKÝ		

dva trojsetové zápasy a o finalistovi
sa rozhodovalo až vo štvorhre. V prvom zápase začal Horanský veľmi
dobre, bol psychicky vyrovnaný, kým
súper bol nervóznejší a neistejší.
Po prehranom úvodnom sete však
zo súpera opadla nervozita, získal
prevahu, vyhral druhý set a v rozhodujúcom už viedol 5:1. Náš reprezentant sa však nevzdával, dotiahol
na 3:5 a mal vyloženú šancu na 4:5,
no nahrávku súpera pri sieti nevyužil
a prehral. V druhom zápase hral Gašparetz opäť vo výbornej forme, z hernej stránky mal jednoznačnú prevahu a súper ho prevyšoval iba v hádzaní rakety a vo veľmi neslušnom
správaní. Štvorhra bola obojstranne
nervózna, všetci štyria hrali pasívne,
zväčša od základnej čiary a keď sa aj
dostali k sieti, chýbal im dôraz. Česi
však menej kazili, a tak nám postup
do finále opäť unikol.

Výsledky Wimbledonu 2006
» Dokončenie zo str. 15

rapovová (4-Rus.) – Pennettová (16-Tal.)

23:21, Damm, Paes (7-ČR/Ind.) – Hanley,
Ullyett (4-Austr./Zim.) 76(8), 67(5), 67(5),
76(7), 62, Santoro, Zimonjič (6-Fr./SaČH)
– Björkman, Mirnyj (2-Švéd./B-rus.) 64,
64, 64, semifinále: B. Bryan, M. Bryan
– Knowles, Nestor 64, 67(3), 76(3), 61,
Santoro, Zimonjič – Damm, Paes 62, 61,
75, finále: B. Bryan, M. Bryan – Santoro,
Zimonjič 63, 46, 64, 62.

76(5), 36, 63, Dementievová (7-Rus.) – Per-

ŽENY

61, 64, Hardennová – Bremondová 64, 64,

DVOJHRA
Osemfinále: Mauresmová (1-Fr.) – Ivanovičová (19-SaČH) 63, 64, Myskinová (9-Rus.)
– Jankovičová (26-SaČH) 64, 76(5), Ša-

ryová (USA) 62, 60, Bremondová (Fr.) – Sugijamová (18-Jap.) 76(11), 63, Hardennová
(3-Bel.) – HANTUCHOVÁ (15) 63, 61, Liová
(27-Čína) – Vaidišová (10-ČR) 46, 61, 63,
Clijstersová (2-Bel.) – A. Radwanská (Poľ.)
62, 62, štvrťfinále: Mauresmová – Myskinová 61, 36, 63, Šarapovová – Dementievová

Clijstersová – Liová 64, 75, semifinále:
Mauresmová – Šarapovová 63, 36, 62, Hardennová – Clijstersová 64, 76(4), finále:
Mauresmová – Hardennová 26, 63, 64.

Snímka: -av-

V boji o tretie miesto sme sa, po- šich hodnotím pozitívne, z 9 zápasov
dobne ako v zime, stretli s Bie- v troch stretnutiach mali výrazne plulorusmi, ktorým chlapci nedali šancu. sové skóre 7:2. Na postup do finále
v Španielsku to, žiaľ, nestačilo.
Aktívne skóre nezavážilo
Len na okraj: Česi, naši semifiNemožno zakr ývať sklamanie náloví premožitelia, skončili vo finášho tímu, veď Gašparetz bol jed- nálovej skupine na 3. mieste, keď
noznačne najlepším hráčom skupiny. v súboji oň porazili domácich ŠpaK postupu sme mali veľmi blízko, ale nielov,“ dokončil svoje hodnotenie
taký je šport. Celkové vystúpenie na- Daniel Čálik.
V ý s l e d k y:
1.kolo: SLOVENSKO - Írsko 3:0 (Kovalík - O´Connell 63, 62, Gašparetz
– Barry 60, 75, Gašparetz, Horanský
– Fitzgerald, O´ Connell 63, 62).
Ukrajina – Bielorusko 2:1, Holandsko
– Maďarsko 0:3.
SF: Česko – SLOVENSKO 2:1 (Strnad – Horanský 26, 63, 63, Hradský
– Gašparetz 46, 06, Hradský, Strnad

ŠTVORHRA
Štvrťfinále: Ruanová-Pascualová, Suarezová (Šp./Arg.) – Daniilidouová, Medinová-Garriguuesová (10-Gr./Šp.) 67(4),
63, 97, Fedaková, Perebijnisová (Ukr.)
– Grönefeldová, Shaughnessyová (5Nem./USA) 67(3), 64, 64, Janová, Žengová (4-Čína) – Huberová, Navratilová
(7-JAR/USA) 46, 64, 60, Blacková, Stubbsová (2-Zim./Austr.) – Peschkeová, Schiavoneová (9-ČR/Tal.) 16, 76(5), 62, semifinále: Ruanová-Pascualová, Suarezová
- Fedaková, Perebijnisová 64, 63, Janová,
Žengová – Blacková, Stubbsová 62, 76(3),
finále: Janová, Žengová - Ruanová-Pascualová, Suarezová 63, 36, 62.
MIEŠANÁ ŠTVORHRA
Semif inále: Ram, Zvonarevová (9Izr./Rus.) – Black, Blacková (3-Zim.)
63, 76(5), B. Br yan, V. Williamsová

– Gašparetz, Horanský 36, 63, 64).
Maďarsko – Bielorusko 2:1.
O 1. miesto: Česko – Maďarsko 2:1.
O 3. miesto: Bielorusko - SLOVENSKO 0:3 (Shyla – Horanaský 26, 26,
Filin – Kovalík 62, 26, 36, Filin, Jatsyk
– Gašparetz, Kovalík 67(1), 16).
Ďalšie poradie: 5. Ukrajina, 6. Holandsko, 7. Írsko.

(USA) – Mirny j, Žengová (2-B-rus./
Čína) 75, 75, finále: Ram, Zvonarevová – B. Bryan, V. Williamsová 63, 62.
JUNIORI
DVOJHRA
Finále: De Bakker (1-Hol.) – Gawron (Poľ.)
62, 76(4).
ŠTVORHRA
Finále: Damico, Schnugg (USA) – KLIŽAN,
MARTIN (2) 76(7), 62.
JUNIORKY
DVOJHRA
Finále: Wozniacká (4-Dán.) – RYBÁRIKOVÁ
(6) 36, 61, 63.
ŠTVORHRA
Finále: Klejbanovová, Pavľučenková
(2-Rus.) – Antonijčuková, Dulgheruová
(1-Ukr./Rum.) 61, 62.
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Snahu našim uprieť nemožno
V dňoch 2.- 4.7. 2006 hostilo stredomorské talianske letovisko
Cattolica sedem dievčenských družstiev - z Bieloruska, Bulharska,
Holandska, Poľska, Srbska, Slovenska a domáceho Talianska. Hrala
sa tam kvalifikácia majstrovstiev Európy družstiev dievčat do 14
rokov - Summer Cup 2006.
Skupina bola veľmi vyrovnaná a silná. Nemala jasného favorita, čo sa aj
potvrdilo, keď v prvý deň prehrali až
tri nasadené tímy. Bohužiaľ, aj náš
tretí nasadený tím v zložení Vivien
Juhászová, Petra Jůrová a Jana Čepelová, ktorý nestačil na fyzicky vyspelé, agresívne a kvalitne hrajúce
Holanďanky. Najprv v súboji dvojok
prehrala Jůrová po veľkom boji s Hogenkampovou. V druhom sete otočila

z 2:5 na 7.5, keď odvrátila niekoľko
mečbalov. Začiatok tretieho setu jej
však ušiel, prehrávala veľmi rýchlo
0:5. Potom ešte stiahla na 3:5, ale
dôrazne a veľmi útočne hrajúca Holanďanka si už víťazstvo nedala zobrať. V závere bola Hogenkampová
jednoducho lepšia. Organizátori ocenili nakoniec práve túto hráčku ako
najlepšiu na turnaji.
V súboji jednotiek sa tiež v trojsetovej dráme presadila naša
Juhászov á
proti Van
der Saarovej. Prvý set
vyhrala po
boji, v druhom Vivien
stratila trocha koncentr áciu,
odišiel jej
najmä prvý
servis a set
hladko prehrala. V treťom sete
však opäť
pridala.
Naše kvarteto v plnej paráde (zľava): Andrej ŠVACHO, Vi- Hrala tvrdo
od základnej
vien JUHÁSZOVÁ, Petra JŮROVÁ a Jana ČEPELOVÁ

čiary a vyrovnala stav zápasu na 1:1.
Rozhodnutie padlo teda až v záverečnej štvorhre. Holanďanky začali vo veľkom štýle, veľmi útočne.
Bodovali pri sieti, opierali sa o kvalitný servis a volej. Set s prehľadom
vyhrali a viedli už aj v druhom sete.
Naše dievčatá však pridali na dôraze
najmä v hre od základnej čiary, a nútili súperky k chybám. Vynútili si tretí set, no ten bol opäť v réžii Holanďaniek, ktoré tak rozhodli o osude zápasu. Holandsko potom v semifinále suverénne porazilo Bulharsko a kvalifikovalo sa do finálovej
skupiny v San Reme, spoločne s tímom Poľska.

Všetky dievčatá musím, napriek
prehre v prvom zápase, pochváliť za
veľkú bojovnosť a tímového ducha.
V Cattolice zanechali sympatický dojem, čo ocenili aj organizátori, keď
práve našu Janku Čepelovú vyhlásili
za najsympatickejšiu hráčku turnaja.
Kladom do budúcna je, že Juhászová
a Čepelová patrili medzi najmladšie,
iba trinásťročné hráčky, ktoré o postup na ME-14 do San Rema môžu zabojovať aj na budúci rok, už ako skúsené harcovníčky.
Andrej ŠVACHO,
kapitán družstva Slovenska

Po prehre v prvom zápase bol náš
tím odsúdený už iba na boj o konečné
5. až 7. miesto. Podarilo sa nám poraziť druhý nasadený tím Bieloruska.
Čepelová s prehľadom porazila Artsiomovú, potom Jůrová zaznamenala
cenné víťazstvo nad hráčkou európskej tridsiatky Pintusavovou, keď
opäť vyhrala v trojsetovej dráme.
V záverečnej štvorhre Juhászová s Čepelovou prehrali až po veľkom boji v
treťom sete, keď v druhom odvrátili
niekoľko mečbalov.
V záverečnom zápase o 5. miesto
sme porazili štvrtý nasadený tím
Srbska. Najprv Čepelová v peknom
zápase vyhrala v troch setoch s Lukačovou a Juhászová porazila hráčku európskej desiatky Kruničovú
, keď otočila prvý set z 2:5 na 7:5
a tým ju v podstate zlomila. Je to
mimoriadne cenné víťazstvo. Záverečná štvorhra sa už potom nehrala.

1.kolo: Holandsko – SLOVENSKO 2:1
(Hogenkampová – Jůrová 64, 57, 63,
Van der Saarová – Juhászová 57, 60, 46,
Hogenkampová, Van der Saarová – Čepelová, Juhászová 60, 36, 61).Srbsko
a Čierna Hora – Taliansko 1:2, Bulharsko
– Bielorusko 2:1.
SF: Poľsko - Taliansko 2:1, Holandsko
– Bulharsko 2:1.
O 1. miesto: Poľsko - Holandsko 2:1.
O 3. miesto: Taliansko – Bulharsko 1:2.
O 5. – 7. miesto: SLOVENSKO – Bielorusko 2:1 (Čepelová – Artsiomavová
61, 61, Jůrová – Pintusavová 63, 67(5),
75, Juhászová, Jůrová – Artsiomavová,
Pekhavová 36, 76(6), 46).
O 5. miesto: Srbsko a Čierna Hora – SLOVENSKO 0:3 (Lukačová – Čepelová 76(0),
46, 26, Kruničová – Juhászová 57, 46,
štvorhra sa nehrala, skreč. súperiek.
Ďalšie poradie: 6. Srbsko a Čierna Hora,
7. Bielorusko

V ý s l e d k y

Cenné výsledky v celosvetovom finále
Za podpory Daniely Hantuchovej sa na Slovensku uskutočnil 1.
ročník Kid´s Cupu, celosvetovej súťaže, v ktorej štartujú hráči
v 8 vekových kategóriách (9 – 16-roční) tak, že sa vždy stretávajú
rovnako starí hráči a hráčky. Hlavnými organizátormi akcie u nás
boli Igor Hantuch a Boris Monsberger, ktorí nám poskytli tieto
informácie:
„Regionálna kvalifikácia bola na
programe v dňoch 27. – 29. mája 2006
v Bratislave, Trnave, Nitre, Zvolene,
Žiline, Ružomberku Košiciach a Humennom. Hralo v nej 586 hráčov
a hráčok. Finalisti z každej kategórie
postúpili do celoslovenského finále,
ktoré účastníci absolvovali v dňoch
25. – 27. 6. 2006 na dvorcoch Slávie
Agrofert STU Bratislava.
Do celosvetového finále postúpili
– 9-roční: Alex Molčan a Diana Spiššáková, 10-roční Oliver Nagy a Barbora Kötelesová, 11-roční Matej Maruščák a Petra Uberalová, 12-roční
Michal Kianička a Karolína Schmiedlová, 13-roční Adrián Partl a Chantal

Škamlová (ako náhradníčka), 14-roční Michal Vošček a Petra Ferancová,
15-roční Filip Havaj a Lucia Vršková,
16-roční Róbert Janúch a Monika
Gáliková.
Celosvetové finále sa odohralo
na dvorcoch Akadémie Patricka Mouratogloua neďaleko Paríža za účasti reprezentantov Argentíny, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Japonska, JAR, Luxemburska, Mexika,
Ruska, Slovenska, Talianska, USA,
Ukrajiny a Venezuely.
Z našich zvíťazili Diana Spiššáková,
Petra Uberalová, Karolína Schmiedlová a Robert Janúch. Vo finále hrali
Oliver Nagy, Chantal Škamlová, Filip

Havaj a Lucia
Vršková. Na
vyhlasovaní
víťazov sa zúčastnili francúzski reprezentanti
Julien Benneteau a Nicolas Mahut,
ktorí si s víťazmi aj trochu zahrali.
Bol to pre
nich veľký zážitok.
Zaujímavé
je, že v tej- Naša kompletná výprava v Paríži
Snímky: archív KC
to súťaži sú
v každom roku dva celosvetové tur- chy body do slovenského rebríčka.“
Ešte na okraj: fotografie z podnaje, v lete i zime a vždy na inom
mieste. Aj pre našich hráčov by to ujatia a informácie o kvalifikačných
mohla byť nová motivácia, hoci za- turnajoch na zimné celoslovenské fitiaľ – na rozdiel od iných krajín nále možno nájsť na internetovej ad– nezískavajú za dosiahnuté úspe- rese: www.kidscup.sk

18

8 / 2006

ROZHOVOR

Ľubomír Kurhajec má nos na talenty
Kurhajcovci sú známou tenisovou rodinou. Troch bratov v Žiline
priviedol k tenisu ich otec. Jozef je už dvadsať rokov trénerom
v nemeckom Augsburgu a Ľubomír po tom, čo bol špičkovým
československým juniorom a výborným ligovým hráčom, sa stal
trénerom v Bratislave. Ako hráč sa v silnej konkurencii zaradil za
generáciu rovesníkov, medzi ktorých patrili Šmíd, či Složil. Ako
tréner je v súčasnosti jedným z najuznávanejších na Slovensku.
Každý hráč, s ktorým Ľubomír Kurhajec pracoval ako tréner, sa
etabloval v profitenise. Vraví, že čas uteká tak rýchlo, že sa nestihol
zamyslieť nad faktom, že sa trénerstvo stalo jeho celoživotným
povolaním. Možno si to uvedomil pri nedávnej päťdesiatke a výpočte
hráčov, ktorí trénovali pod jeho vedením. Vrátane 22-ročnej dcéry
Ľubomíry, pokračovateľky rodinnej tenisovej tradície.
Pri jubileu sa človek obzrie
späť. Celý život ste sa pohybovali
v tenise. Ktoré obdobie bolo najkrajšie?
Tenisový život vždy prináša niečo
zaujímavé. Veľa mi dal, vďaka nemu
som mnoho nového spoznal. Šťastné
obdobie som prežíval, keď som bol
ako aktívny hráč prvý na Slovensku.
Bol som na vzostupe, hral som najlepšie v kariére. Ale pri rekreačnom
basketbale som si zlomil nohu a po
pauze som sa už nedokázal vrátiť do
bývalej formy.

s ľuďmi zo zväzu. V rámci koncoročných galavečerov oceňujú hráčov,
funkcionárov, ale na trénerov sa zabúda. Pritom som si všimol, že všade v okolitých krajinách na nich pamätajú. Myslím, že tréneri by si veľmi
vážili, keby sa aj na nich pri takýchto
slávnostiach myslelo.

Koho spomedzi vašich zverencov bolo najnáročnejšie trénovať?
Asi Dominika Hrbatého. Mal veľký
tréningový objem a ja ako tréner som
sa usiloval s ním fyzicky držať krok.
O ňom je známe, že je maximalista,
A ktoré obdobie bolo naj- ochotný pracovať do úmoru. V čase,
ťažšie?
keď som ho trénoval, som s ním veľMožno to bolo vždy vtedy, keď som mi veľa hrával.
sa rozchádzal so svojimi zverencami.
Mali ste niekedy ambíciu ujať
S odstupom času si však vravím, že to
sa niekoho mimoriadne talentopatrí k tenisu.
vaného?
Sledujete naďalej vývoj hráčov,
Tým prípadom je Magda Rybárikoktorých ste v minulosti trénovali? vá. Videl som ju v Piešťanoch a šiel
Pochopiteľne. Pozriem si ich vý- som za generálnym sekretárom zväsledky, a keď mám šancu, tak aj zá- zu Igorom Moškom, aby som ho na ňu
pasy. Keď som na grandslamových upozornil. Prišla do NTC a začal som
turnajoch, vždy sledujem súboje slo- s ňou pracovať. Ale aj Karol Kučera
venských hráčov. Vlani som videl na- ma už ako 11-ročný upútal veľkým
príklad všetky Hrbatého daviscupové talentom. Hrával na dvorcoch Lostretnutia.
komotívy a ja som vtedy povedal, že
ho treba zobrať do Slovana. Jeho otca
Myslíte pri ich úspechoch aj na
som učil vypletať rakety. Dnes je už
to, že aj vy máte na nich zásluhu?
v tejto oblasti skúseným odborníkom.
Keď hráči, ktorých som v minulosti
V mojej trénerskej kariére bol Kuviedol, dosahujú dobré výsledky, už
čera najtalentovanejším hráčom zo
mimo môjho dosahu, nerozmýšľam
všetkých mojich zverencov.
o tom, že je to i moja zásluha. Lebo
ich trénovali aj iní. Na rozdiel od väčTenis je atraktívny šport, ale
šiny z nich som však mal tú výhodu, drahý. Môže si tréner v našich pože ma nikdy neplatili hráči. Vždy som meroch vyberať alebo musí brať
pracoval ako zväzový tréner. Ale- tých, ktorí na to majú?
Do Národného tenisového centra
bo - keď som viedol Hrbatého a Nagyovú - mal som angažmán ako tré- si hráčov, pochopiteľne, vyberáme.
ner spoločnosti SSI. I teraz v NTC ma Ale v klubových podmienkach to asi
platí zväz. Aj vďaka tomu som mohol nie je možné.
byť k hráčom kritický. V opačnom príRodičia vkladajú peniaze do
pade je to zložité. Najmä, keď do toho
tenisu svojich detí. Aký postoj zavstupujú ešte aj rodičia.
ujímate k otázke ich pokračovania
Myslíte si, že sa trénerom do- v tenise, ak deti nie sú dosť tastáva dosť uznania? Väčšinou uží- lentované?
Ja zastávam názor, že každé šporvajú slávu hráči.
Morálneho uznania býva poskrom- tovanie je prínosom – bez ohľadu
ne. Upozorňujem na to v debatách na to, či je dieťa šikovné viac ale-

Ľubomír KURHAJEC s Magdalénou RYBÁRIKOVOU
Snímka: Dušan BARBUŠ

bo menej. Šport je lepší ako drogy... tak sa ide. Do ktoréhokoľvek kúta sveta. Hráči sú suverénnejší už aj vonku,
Posledné juniorské grandsla- donedávna boli takí iba doma.
mové výsledky členov NTC sú veľmi
Aká dlhá môže byť trénerská
povzbudivé. Skúste porovnať túto kariéra?
generáciu s hráčmi, ktorých ste
Podľa toho ako sa tréner udržiava.
v minulosti trénovali?
Ja chodím behať, občas plávať, ale
Rozdiel je najmä v tom, že pre sú- najviac sa udržiavam neustálym hračasnú generáciu je cestovanie sa- ním tenisu.
mozrejmosťou. Keď si dnes poviete,
Väčšina hráčov, ktorých ste tréže treba ísť na turnaj do Vietnamu,
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Trénerská vizitka
Ľubomíra Kurhajca

4Bývalý špičkový čs. junior a výborný ligový

hráč, sa stal po absolvovaní FTVŠ trénerom
Tréningového strediska mládeže pri TJ Slovan Bratislava
4Ako tréner sa ujal Karola Kučeru, keď mal 12
rokov a viedol ho až do sedemnástich
4V Stredisku vrcholového športu v Bratislave
sa stal trénerom a neskôr šéftrénerom, ktorý mal na starosti Kučeru, Krajčovičovú, Zrubákovú, Stankoviča, Frimmelovú
4Na prelome rokov 1989/90 pôsobil v Jakarte ako reprezentačný tréner junioriek Indonézie
4Po návrate trénoval hráčov v novoutvorenom
tíme sponzorovanom spoločnosťou SSI - štyri roky Dominika Hrbatého a potom Henrietu
Nagyovú - oboch priviedol do profitenisu
4Nasledovalo pôsobenie v Chorvátsku, kde trénoval daviscupového reprezentanta Zeljka
Krajana
4V rokoch 1995/96 bol fedcupovým kapitánom
Slovenska
4Potom prešiel do Národného tenisového centra, stal sa šéftrénerom žien a v tejto funkcii
pôsobí aj v súčasnosti
4V tomto roku je i trénerom družstva Slovenska
v Pohári federácie
spoznanie krajiny a atraktívnych miest – boli sme
na Bali, Sumatre, Borneu, Jave.

A pobyt v Chorvátsku?
Trénoval som tam Zeljka
Krajana. Ale pred pôsobením vo Varaždíne roky
chodil do Bratislavy, tréTolerujete impulzívnoval som ho od ôsmich
nosť hráčov na dvorci?
rokov.
Pochopím, keď sa hnevá po prasiatku a vyvŕši sa
Slovenský tenis prena rakete. Ale nikdy som šiel po rozdelení fedenetoleroval vulgárne na- rácie veľkými zmenami.
dávky. Vždy som za ne hrá- Ktorá ho, podľa vás, najčov kritizoval. Možno i pre výraznejšie posunula doto som medzi zverencami predu?
nemal extrémne typy.
Jeho osamostatnenie.
Čo vám dali zahra- Do československej reničné skúsenosti?
prezentácie sa dostávali
Výborné obdobie som Slováci v malom počte,
prežil v Jakarte, kam som vždy len jeden - dvaja.
šiel s celou rodinou. Pra- A zrazu sme mali vlastné
coval som v klube Mer- reprezentácie. To slovencubuana, ktorého šéfom skému tenisu naozaj pobol brat vtedajšieho in- mohlo. A potom aj výstavdonézskeho prezidenta ba Národného tenisového
Suharta. Spočiatku som centra a jeho fungovanie
si myslel, že tam dlho ne- s kvalitnými trénermi. Akvydržím. Denne som hral tuálne výsledky juniorov
šesť hodín vo dvoch fázach na grandslamových turv tropickej horúčave. Po- najoch sú toho najlepším
stupne však pribúdali do zrkadlom.
klubu ďalší tréneri a ja som
mohol využiť voľno aj na
Zuzana WISTEROVÁ

FOTO: J. VOJZOLA

novali alebo trénujete,
má spoľahlivý servis. Je
to tým, že naň kladiete
väčší dôraz?
To nezávisí len odo mňa
ako trénera, ale aj od hráča. Servis totiž môže trénovať aj individuálne
a ten, kto to robí, má z toho osoh.

Slovensko – Belgicko
2 2 . - 24 . s e p te m b ra 2 0 0 6 ,
Sibamac aréna, Bratislava
Deň

Začiatok

program

Cena vstupenky

22. septembra 2006

od 15oo h

1. dvojhra / 2. dvojhra

600,-Sk

23. septembra 2006

od 14 h

štvorhra

400,-Sk

24. septembra 2006

od 14 h

3. dvojhra / 4. dvojhra

600,-Sk

oo
oo

Predpredaj vstupeniek od 19. júla 2006 denne
od 8 oo do 19 oo hod.: Recepcia Národné tenisové centrum,
Príkopova 6, tel.: 02 4920 9888,
Vstupenka cez internet: www.ticketportal.sk

www.daviscup.com
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Durdík a Malenovská bez problémov
V dňoch 19. - 23. júna sa na
tenisových dvorcoch TK Tatran
Prešov uskutočnili letné majstrovstvá Slovenskej republiky
dorastu. V príjemnom počasí
a bez rušivých momentov sa popasovali naše tenisové nádeje
o prvenstvá v jednotlivých disciplínach.
Organizátorov mimoriadne potešilo, že domáci Tomáš Ševcov zanechal svojou hrou dobrý dojem. Po
kvalitných výkonoch sa dostal až do
finále dvojhry, keď si v semifinále
poradil s favorizovaným Mečířom. Vo
finále ho však čakal Piešťanec Martin Durdík, ktorý bol jednoznačne
nad jeho sily. Víťaz hral pestrejšie,
výborne striedal dĺžku úderov a jasnú
prevahu mal najmä v prvom sete.
Vo finále dvojhry dievčat sa predstavili v dobrom svetle obe aktérky
- Klaudia Malenovská z TK Slávia Agrofert STU Bratislava a Patrícia Veresová z TK Kúpele Piešťany. Po dosť
vyrovnanom súboji získala titul Malenovská, najmä vďaka svojej zdravo agresívnej hry, podloženej výbornou atletickou a kondičnou prí- Rozhodca Jozef MIHOK dekoruje finalistov dvojhry, Tomáša ŠEVCOVA a víťazného Martina DURDÍKA (vpravo)

Maroš HORNÝ				
V ý s l e d k y
CHLAPCI
D v o j h r a
1. kolo: Križ – Farbaky 62, 63, Šuran – Doležal 06, 63, 61, Cisár – Ščúr 60, 62, Lisý
– Šimon 62, 75, Dolinay – Stodolovský
67(5), 64, 75, Semjan – Medal 63, 76(2),
Daniš – Masár 16, 62, 62, Petržalka – Micenko 61, 64, Hrehorčík – Minárik 76(5),
64, Čurgali – Kittler 62, 75, Košec – Stanko 57, 60, 63, Mydla – Vénos 64, 60, Polubojarov – Ďurovič 46, 62, 62, Benčurik
– Malovík 75, 63, 2. kolo: Mečíř (1) – Klobušovský 62, 63, Mrena (12) – Farbaky 64,
64, Janúch (10) – Šuran 75, 61, Béreš (5)

Snimka: Dušan BARBUŠ

– Cisár 67(5), 63, 62, Ševcov (4) – Lisý 62,
63, Martinický (16) – Dolinay 64, 63, Blaško
(14) – Semjan 57, 62, 64, Sobotka (8) – Daniš 64, 62, Vajda (6) – Petržalka 62, 61, Bod
(11) – Hrehorčík 61, 57, 61, Čurgali – Budoš
(9) 36, 62, 75, Durdík (3) – Košec 60, 60,
Čepel (7) – Mydla 64, 64, Bača (15) – Polubojarov 63, 61, Benčurik – Brondoš (13)
63, 64, Horný (2) – Dorčiak 61, 62, 3. kolo:
Mečíř – Mrena 60, 30 skr., Béreš – Janúch
75, 64, Ševcov – Martinický 63, 62, Blaško
– Sobotka 76(5), 61, Vajda – Bod 75, 57, 61,
Durdík – Čurgali 60, 60, Čepel – Bača 76(3),
63, Horný – Benčurik 62, 62, ŠF: Mečíř – Béreš 60, 62, Ševcov – Blaško 61, 67(2), 76(5),
Durdík – Vajda 61, 62, Horný – Čepel 26, 75,
76(2), SF: Ševcov – Mečíř 63, 76(6), Durdík

pravou. Z hľadiska domácich stojí za
zmienku fakt, že sa ich Monika Širilová dostala až do semifinále dvojhry, kde podľahla neskoršej víťazke
Malenovskej.
V oboch kategóriách sa hralo prevažne od základnej čiary, prechod
k sieti bol takmer nulový, aktérom
chýbalo v hre viac pestrosti i odvahy. Keďže ide o kategóriu staršieho dorastu, toto konštatovanie nie
je veru povzbudivé. Potešiteľné
však bolo, že hráči i hráčky sa správali na úrovni a, oproti minulosti, zlepšili sa herne i spoločensky.
Vo štvorhrách hrali f inále len
chlapci, kým v súťaži dievčat získala
titul dvojica Veresová – Pochabová
bez boja, lebo ich finálové súperky
na zápas nenastúpili. V súťaži diev– Horný 75 skr., F: Durdík – Ševcov 60, 64.
Š t v o r h r a
1. kolo: Lisý, Vénos – Vajda, Farbaky 62,
76(5), Petržalka, Šuran – Minárik, Cisár 36, 63, 62, Čurgali, Hrehorčík – Stodolovský, Daniš 64, 63, Benčurik, Semjan – Ďurovič, Križ 76(4), 63, Polubojarov,
Mydla – Masár, Šimon 75, 61, Blaško, Klobušovský – Dorčiak, Doležal 62, 64, Kittler,
Košec – Mrena, Malovík 76(5), 64, 2. kolo:
Béreš, Mečíř (1) – Micenko, Medal 61,
61, Lisý, Vénos – Brondoš, Martinický 75,
61, Čepel, Bod – Petržalka, Šuran 75, 61,
Bača, Ščúr – Čurgali, Hrehorčík 64, 61,
Benčurik, Semjan – Budoš, Janúch 64, 63,
Polubojarov, Mydla – Ševcov, Sobotka 62,

čat to však nebol iba jeden skreč. V extrémne teplom počasí dievčatá zrejme stratili vo dvojhrách veľa síl (možno aj vinou nesprávneho pitného režimu), mali kondičné problémy, a tak
štvorhry radšej vynechali. Medzi funkcionármi z TK prevládol názor, že hráči považujú štvorhru za povinný doplnok, nevenujú jej primeranú pozornosť a neberú ju príliš vážne. Zrejme na vlastnú škodu!
Na záver podujatia riaditeľ turnaja Vladimír Kaliňák, zhodne s vrchným rozhodcom Ing. Vladimírom Gerhartom konštatoval, že tohtoročné
letné majstrovstvá SR dorastu boli
z organizačného hľadiska veľmi vydareným podujatím.
Text a snímka: Marián ULIAŠ
62, Blaško, Klobušovský – Dolinay, Stanko 76(6), 60, Durdík, Horný (2) – Kittler,
Košec skr., ŠF: Béreš, Mečíř – Lisý, Vénos
64, 62, Čepel, Bod – Bača, Ščúr 64, 76(2),
Benčurik, Semjan – Polubojarov, Mydla 63,
62, Durdík, Horný – Blaško, Klobušovský
62, 63, SF: Béreš, Mečíř – Čepel, Bod 36,
76(5), 64, Durdík, Horný – Benčurik, Semjan 62, 61, F: Durdík, Horný – Béreš, Mečíř 75, 46, 62.
DIEVČATÁ
D v o j h r a
1. kolo: Šarišská – Barboríková 62, 62, Ciceková – Csongrádyová 36, 75, 64, Morgošová – Nemcová 63, 64, Belejová – Šker-

