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Vicemajster oslavoval tenisom
Levičan Róbert Gašparetz získal na ostravských ME do 14 rokov dve
strieborné medaily, ale poriadne ich nestihol ani osláviť. V nedeľu
cestoval zo šampionátu domov, vymenil batožinu a v pondelok
už mieril s družstvom do 16 rokov do Hrádku nad Nisou. Medaily
oslavoval tenisom.
„Vôbec mi to neprekáža, po takom
peknom výsledku sa dobre hrá,“ hovorí deviatak, ktorý sa tenisu venuje
od šiestich rokov a momentálne je
v kategórii do 14 rokov slovenskou jednotkou. Bratov Róberta, a o dva roky
staršieho Alexandra, trénuje otec, ktorý oboch priviedol k tenisu. „Prišiel ma
povzbudiť aj na ME do Ostravy. Na záverečné zápasy tam bola aj mama,“ tešil sa novopečený vicemajster Európy
vo dvojhre a štvorhre podpore rodičov.
Priznal, že s bratom ešte prehráva, no
má v ňom výborného sparingpartnera.
„Tenis, bicyklovanie, plávanie, počítače,“ vysúkal Róbert poradie svojich záľub. Nad tenisovými vzormi trochu porozmýšľal: „Veľa hráčov sa mi páči. Naj-

viac asi Federer, Nadal a Agassi,“ dodal. Do Ostravy vraj išiel vyhrávať zápasy, ale na finále priveľmi nemyslel.
„Po cennom víťazstve nad Rusom Biriukovom v semifinále som vo finále
hral so Španielom Boludom, ktorý, a to
musím uznať, je vyhranejší a presnejší
v úderoch ako ja. Ale striebro je pre
mňa fantastický úspech,“ vraví člen
Ratufy Levice. V prehľade singlových
finalistov na ME do 14 rokov je od roku
1976 Gašparetz piatym Slovákom - za
Kučerom, Grolmusom, K. Čapkovičom
a Lackom. Striebro získal aj po boku
Jozefa Kovalíka. „Vo štvorhre sme nastúpili spolu vôbec po prvý raz. A darilo sa nám!“
(zw)

Slováci vo finále na ME jednotlivcov do 14 rokov
DVOJHRA

1988
1995
2000
2001
2006

Lisabon
Ženeva
San Remo
San Remo
Ostrava

K. Kučera*
M. Grolmus
K. Čapkovič
L. Lacko
R. Gašparetz

(finalista)
(víťaz)
(víťaz)
(finalista)
(finalista)

ŠTVORHRA

1984
1988
2000
2006

Blois
Lisabon
San Remo
Ostrava

Klimek/M. Miškolci*
K. Kučera*/Prchlík
K. Čapkovič/P. Miklušičák
R. Gašparetz/J. Kovalík

(finalisti)
(finalisti)
(víťazi)
(finalisti)

Hviezdičkou sú označení Slováci v čs. reprezentácii.

Róbert GAŠPARETZ			

Snímka: Dušan BARBUŠ

Majstrovstvá Európy jednotlivcov – chlapci a dievčatá do 18 rokov

Z Klostersu s dlhým nosom
Švajčiarske mesto Klosters už tradične hostilo účastníkov
majstrovstiev Európy juniorov a junioriek do 18 rokov. V dňoch 24.
– 30. júla 2006 sa na nich predstavili aj štyria naši reprezentanti
– Martin Kližan (Slávia Agrofert STU), Andrej Martin (Slovan
Slovenská Sporiteľňa), Klaudia Malenovská (Slávia Agrofert STU)
a Michaela Pochabová (Slávia SPU AX-V Nitra). Viac sa na tomto
šampionáte čakalo od chlapcov ako od dievčat, ale ostalo len pri
očakávaní.
Tréner NTC a vedúci našej výpravy,
Ladislav Simon:
„Som sklamaný najmä z výkonu Kli
žana, nasadeného v 128-člennom pa
vúku ako jednotka. V prvom zápase
síce zvíťazil nad slabším súperom zo
Švajčiarska, ale potom ho nečakane
porazil Slovinec Bedene, lebo hral
nesústredene, bez iskry. Súper síce

prekvapil poctivou, vytrvalou hrou,
ale keby bol Kližan k stretnutiu s ním
nastúpil na úrovni profesionála, ne
bol by prehral. Andrej Martin, na
sadený na 10. mieste, mal smolu. Do
stal žalúdočnú virózu, mal hnačky,
pár razy zvracal, behal po lekároch,
netrénoval, a tak nečudo, že zoslab
nutý prehral so Srbom Zlatanovičom

už v prvom kole. Ani po troch dňoch timálnej forme. Tentoraz sme nemali
nebol Martin celkom zdravotne v po nielen na špičku, ale dokonca ani na
riadku, a tak sme odvolali účasť vo priemer.“
štvorhre, hoci naša dvojica bola na
V ý s l e d k y
sadená na 1. mieste.
Obe dievčatá zhodne prežili prvé
Chlapci, dvojhra
kolo, ale to bolo všetko. Keď ich tro
1. kolo: Kližan – voľný žreb, Martin
chu kvalitnejšie súperky v druhom
– Zlatanovič (Srb.) 64, 26, 36. 2. kolo:
kole pritlačili o niečo rýchlejšou hrou,
Kližan – Bedene (Slo.) 67(11), 16.
než na akú sú zvyknuté, boli zrazu
Dievčatá, dvojhra
bezradné. Malenovská hrala pasívne
a Pochabová to neubehala. Vo štvor 1. kolo: Pochabová (13) – Veselinovičová
hre síce naša dvojica vydrela úvodný (Srb.) 64, 61, Malenovská – Holmbergová
set, ale potom už na agresívnejšie (Fín.) 62, 61. 2. kolo: Pochabová –
Srbky jednoducho nemala.
Tuohimaaová (Fín.) 46, 36, Malenovská
Výsledkami dosiahnutými v Klos – Zoričová (12-Srb.) 36, 26.
terse sa teda chváliť nemôžeme. Štvorhra, 1. kolo: Malenovská, Pochabová
O všetkých našich reprezentantoch – Veselinovičová, Zoričová 46, 57.
totiž platí, že ani jeden nehral v op

16

9 / 2006

ME JEDNOTLIVCOV DO 16 ROKOV

Výbuch najvyššie nasadených
Na majstrovstvách Európy junioriek do 16 rokov v talianskom
Chieti sa zúčastnilo 70 dievčat z 37 krajín. Mesto Chieti so 75 000
obyvateĺmi v tomto roku oslávi tritisíce výročie svojho vzniku.
Prekvapujúco je vraj staršie ako Rím.
Aj samotný šampionát bol plný
prekvapení. Zo 16 nasadených 10 vy
padlo už v prvom alebo druhom kole.
V prvých dvoch dňoch bolo všetko
akoby naopak. Najmä nečakané vy
radenie najväčších favoritiek maj
strovstiev (vypadla 2.nasadená
Ruska Lykinová, 3.nasadená Ra
kúšanka Hofmanová, “päťka” Chor
vátka Mrdezaová, “šestka” Talianka
Giovineová a, žiaĺ, i topfavoritka,
naša Kristína Kučová).
Kučová, ako 1. nasadená, odo
hrala svoj prvý zápas proti Nemke
Berlineckeovej bez väčších starostí.
V 2. kole ju však zaskočila Bieloruska
Bohušová, ktorá hrala odvážne, ris
kovala, nemala čo stratiť, chcela sa
ukázať. Kristína hrala trošku opa
trnejšie, najmä v 2. a 3. sete, keď vie
dla zhodne 3:0. Lopty značky Prince
však nemala vždy pod kontrolou, ne
raz jej uletovali do autu. Samozrejme,
úloha favorita je vždy náročná, tá ťar
cha zaväzuje k zodpovednosti. No pod
výkon Kučovej sa podpísal aj infekčný
zápal oka.
Naša druhá reprezentantka, Len
ka Juríková, sa tiež trápila s kon
trolovaním letu loptičiek, navyše ju
znepokojovali vysoko odskakujúce
topspiny Portugalčanky Piresovej. V
3. sete však bola Lenka lepšia a pre

Holanďanke van Kampenovej. V dru
hom stretnutí však nehrala ani zďa
leka tak dobre a podĺahla Rakúšanke
Toljanovej.
Naše dievčatá boli vo štvorhre

Organizácia turnaja bola zlá. Hra
lo sa vo dvoch, dvadsať kilometrov
od seba vzdialených, kluboch (ten
druhý bol až v Pescare) s malým poč
tom dvorcov (3+5). účastníci maj
strovstiev boli ubytovaní v šiestich
hoteloch. Transport zlyhával, čas
to meškal, program zápasov na na
sledujúci deň bol oznamovaný ne
skoro (keď už tenistky mali spať).
Podujatie nebolo dôstojné maj
strovstiev Európy.
Tennis Europe už niekoĺko ro
kov nevie nájsť areál vhodný na tie
to majstrovstvá. Za posledné roky
si organizátori prehadzujú toto po
dujatie ako horúci zemiak. Dúfame,
že už o rok sa prihlási dôstojný or
ganizátor.
Z Talianska sa dievčatá presunuli
na majstrovstvá Európy družstiev, do
kvalifikačnej skupiny v Ostrave, kde
sa k nim pridala Klaudia Boczová.
Rastislav NAKLÁDAL,
vedúci družstva
V ý s l e d k y

Kristína KUČOVÁ tentoraz nepotvrdila úlohu favoritky
sadila sa. Vo svojom druhom zápase
ale narazila na Poĺku Piterovú, kto
rá mala v Taliansku veĺmi dobrú te
nisovú fazónu. Poradila si nielen s
Juríkovou, hoci to bol zápas pomerne
vyrovnaný a dobrej kvality, ale do
tiahla to až do finále. Lenka sa potom
predstavila aj v úteche, kde odohrala
dobrý zápas s víťazným koncom proti

Dvojhra
Snímka: ST

8.nasadené. V prvom kole im ne
nastúpili súperky z Lichtenštajnska,
v druhom vyradili dánsko-litovskú
dvojicu Ejdesgaardová-Joskyteová.
Vo štvrťfinále však podĺahli českým
reprezentantkám Berkovej a Kvitovej,
ktorť boli aktívnejšie, deblovejšie.
Češky napokon získali európsku tro
fej bez straty setu.

Kučová - Berlineckeová (Nem.) 61, 62,
- Bohušová (Rum.) 63, 36, 57.
Juríková - Piresová (Port.) 26, 62, 61,
- Piterová (Poĺ.) 57, 26.

štvorhra
Juríková, Kučová - Novaková, Vogtová
(Licht.) w. o. - Ejdesgaardová, Joksyteová
(Dán./Lit.) 62, 62, - Berková, Kvitová
(ČR) 26, 36.

Potlesk Janúchovi, A. Gašparetz nedohral
Opäť silná konkurencia • Naša výprava v centre pozornosti •Janúchovi
podložil nohu dvojnásobný víťaz • Levičana zradila achilovka

Tradičný usporiadateľ ME – talianske mesto Orbetello - privítalo
v dňoch 24.- 30.júla najlepších juniorov do 16 rokov. Štartovalo 80
hráčov zo 40 krajín Európy. Slovensko reprezentovali Róbert Janúch
(TKM Martin) a Alexander Gašparetz (TK Ratufa Levice). Hralo sa
za veľkých horúčav loptami značky Prince.
R. Janúcha zastihli ME vo veľ
mi dobrej forme, prispôsobil sa ná
ročným podmienkam a tri úvodné
zápasy zvládol úplne bez problémov.
V osemfinále sa stretol s výborným
Holanďanom Van Terheydenom,
s ktorým zohral vyrovnaný zápas,
dovtedy určite jeden z vrcholov šam
pionátu. Po prehranom prvom sete
Róbert prebral iniciatívu, uplatňoval
agresívny forehand, s ktorým robil
priame body. Zápas sa rozhodoval
v závere tretieho setu, keď za stavu
3:4 si náš hráč prehral podanie, čo

nakoniec rozhodlo o jeho tesnej pre
hre. Van Terheyden sa stal napokon
celkovým víťazom dvojhry, spolu so
svojím krajanom Spongom vyhral aj
štvorhru a získal tak, podobne ako
vlani náš Kližan, dva tituly.
Alexander Gašparetz sa pomalšie
rozohrával, v úvodnom zápase s Če
chom Urbánkom prehrával 4:6 a 3:5,
ale bojovným výkonom zápas oto
čil a vyhral. V 2.kole sa stretol s do
mácim Papasiderom, mal opäť slabší
začiatok, prehral prvý set. Postupne
sa však rozohral, začal hrať aktívnej

šie i uvoľnenejšie a vyrovnal stav zá
pasu na 1:1. Nanešťastie práve vte
dy si pri jednom z pohybov natiahol
achilovku, skúšal ešte úvod tretieho
setu, ale už to nešlo a zápas musel
predčasne vzdať. Veľká smola, pre
tože bol dobre rozohraný a šanca na
víťazstvo vyzerala nádejne.
Vo štvorhre naša dvojica vyhrala v
úvodnom kole nad dánskou dvojicou
Thomsen, Winkler, z ďalších bojov
však musela pre zranenie Gašpartza
odstúpiť.
Pri celkovom hodnotení treba po
chváliť R. Janúcha, ktorý podával
kvalitné výkony, pričom jeho ag
resívny spôsob hry je prísľubom do
budúcnosti. Výkony A. Gašpartza mali
stúpajúcu tendenciu, veľká škoda, že
sa zranil.
Za zmienku stojí fakt, že naša vý

prava bola, v súvislosti so skvelými
minuloročnými výkonmi a výsledkami
Kližana s Martinom, stredobodom po
zornosti prítomných expertov a mé
dií. Všetci boli zvedaví na náš súčasný
tím i na to, či sa Kližanovi a Martinovi
darí tak ako vlani.
Ladislav MACKO, vedúci družstva
V ý s l e d k y
Dvojhra
Janúch – Osadze (Gruz.) 61, 63, - Porat
(Švajč.) 64, 60, - Zhornyak (Ukr.) 64, 62,
- van Terheyden (Hol.) 36, 62, 46.
A. Gašparetz – Urbánek (ČR) 46, 75, 62,
- Papasidero (3-Tal.) 63, 36, 03 w. o.

štvorhra
Janúch, Gašparetz – Thompsen, Winkler
(Dán.) 63, 61, - Dimitrov, Mihov (Bulh.) w. o.

ME DRUŽSTIEV – DIEVČATÁ DO 16 ROKOV
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Slovenky postúpili na MS do Barcelony
Dievčenské dorastenecké družstvo do 16 rokov, ktoré štartovalo
v kvalifikačnej skupine majstrovstiev Európy v Ostrave (Helvetie
Cup), tvorili Kristína Kučová (Slovan Slovenská sporiteľňa), Lenka
Juríková (Slávia Agrofert STU) a Klaudia Boczová (TE Nové Zámky).
Kapitánom družstva bol Martin Zathurecký, ktorý nám o účinkovaní
svojich zverenkýň napísal: „ V prvom augustovom týždni sme
bojovali v kvalifikácii o postup do finálovej skupiny v Barcelone
s družstvami Bieloruska, Rakúska, Česka, Švajčiarska, Slovinska
a Grécka. Darilo sa nám na výbornú, lebo sme všetko vyhrali, keď
sme postupne porazili Rakúšanky, Češky a vo finále Bielorusky.
Najmä v stretnutí s Bieloruskom
podali naše hráčky veľmi solídne vý
kony, veď na Kučovej rakete ostala
deviata hráčka rebríčka ITF Xenia Mi
levská a Juríková zdolala Bohušovú.
Po víťazstve v skupine nás čakala
dlhá cesta autom do dejiska finálo
vej skupiny vo švajčiarskom alpskom
stredisku Leysin. Prekvapila nás veľká

zima, v prvom dni sa pohybovala tep
lota okolo 10 stupňov, s častým pre
rušovaním zápasov vinou dažďa, čo sa
nám aj stalo osudným , pretože roz
hodujúcu štvorhru proti Chorvátkam
sme museli odohrať v hale na veľmi
rýchlom povrchu. Prvú dvojhru pre
hrala Juríková s výbornou súperkou
len veľmi tesne, keď v oboch setoch

viedla 5:4. Stav zápasu na 1:1 upra
vila Kučová po takticky bezchybnom
výkone proti nepríjemnej Mrdeze,
s ktorou presne pred rokom prehrala.
Po tejto dvojhre sa obloha zatiahla,
začalo výdatne pršať a rozhodca na
riadil hrať o rozhodujúci bod v ha
le. Do štvorhry som, po dlhšej úva
he, postavil Kučovú s Boczovou. Ten
to duel mal veľmi dramatický priebeh
plný zvratov, no postupne si Chor
vátky ľahšie vyhrávali svoje podania
a dokázali si z nich vytvoriť aj prevahu
pri sieti, čo napokon rozhodlo o na
šej tesnej prehre. Po zápase boli diev
čatá veľmi sklamané. Veľmi si u nich
vážim, že po smutnom večere plnom
skepse, na druhý deň na raňajkách
hovorili už len o postupe na MS, hoci
bolo jasné, že to nebude ľahké. Veď
v silnej konkurencii ešte museli vy

Slovenské trio Lenka JURÍKOVÁ, Klaudia BOCZOVÁ, Kristína KUČOVÁ a kapitán Martin Zathurecký pri
Snímka: ST
slávnostnom nástupe								
V ý s l e d k y
Kvalifikačná skupina

– Kanaková, Kvitová 36, 16). Bielorusko
– Slovinsko 2:1.

1. kolo: Slovensko – Rakúsko 3:0 (Juríková
– Negrinová 61, 62, Kučová – Toljanová
64, 64, Juríková, Kučová – Toljanová,
Summererová 76(3), 62). Česko – Grécko
3:0, Slovinsko – Švajčiarsko 3:0.
SF: Slovensko – Česko 2:1 (Juríková
– Kvitová 63, 46, 62, Kučová – Berková
64, 57 ret. Berková, Juríková, Kučová

F: Bielorusko – Slovensko 1:2 (Bohušová
– Juríková 57, 46, Milevská – Kučová 61,
36, 46, Bohušová, Milevská – Boczová,
Kučová 64, 60).
O 3. miesto: Slovinsko – Česko 1:2.
O 5. – 7. miesto: Rakúsko – Grécko 2:1.
Švajčiarsko voľný žreb.
O 5. miesto: Rakúsko – Švajčiarsko 2:1.

Finálová skupina
1. kolo: Slovensko – Chorvátsko 1:2
(Juríková – Martičová 57, 67(3), Kučová
– Mrdezaová 75, 61, Boczová, Kučová –
Martičová, Mrdezaová 46, 67(3). Holandsko
– Rusko 1:2, Rumunsko – Bulharsko 2:0,
Bielorusko – Taliansko 2:1.
SF: Rumunsko – Chorvátsko 3:0, Rusko
– Bielorusko 2:1.
F: Rumunsko – Rusko 2:1.

hrať dva zápasy. Navyše Lenka Ju
ríková ochorela, a tak som mal k dis
pozíciu už len Kučovú a Boczovú. Po
darilo sa nám však vyhrať nad Bul
harskom i Holandskom, obsadili sme
celkové piate miesto a zabezpečili
sme si postup na MS. Myslím, že za
slúžene, veď sme zo šiestich zápasov
vyhrali päť. Zrejme aj vďaka tomu, že
dievčatá tvorili zdravý, kamarátsky
súdržný tím, takže sa dokázali vhod
ne zastúpiť a povzbudiť.

Ako hrali?
Kristína Kučová - neprehrala
ani jednu dvojhru, hoci spo
čiatku neboli jej výkony pre
svedčivé. Po víťazstve nad Mi
levskou sa chytila a neskôr pred
vádzala efektívny celodvorcový
tenis s veľmi rýchlou hrou od zá
kladnej čiary. Ak chce ďalej na
predovať, musí ďalej intenzívne
pracovať na prvom i druhom po
daní. Rezervy bolo u nej vidieť
aj pri hre v pohybe, kde sa v ur
čitých krajných pozíciách necítila
iste a robila v nich chyby,
Lenka Juríková – počas ce
lého turnaja podávala dobré vý
kony, vyniká výborným pohybom
a skvelým bekhendom. Zdo
konaľovať však musí podanie,
najmä druhé a forhend hrať
rýchlejšie po odskoku. Myslím
si, že sebavedomie by u nej bolo
na vyššej úrovni, keby odohrala
viac medzinárodných turnajov.
Klaudia Boczová – v zápasoch
urobila neprimerané množstvo
chýb, čo som u nej v minulosti
neregistroval. Väčšinou to však
boli chyby vynútené, pretože
pri väčšine lôpt bola neskoro po
stavená nohami. No Klaudia do
kázala v rozhodujúcom zápase
poraziť nepríjemnú Holanďanku
a vo štvorhre bola oporou tímu.
Musí si však zlepšiť pohyb, vý
bušnosť prvých dvoch krokov.
Keď sa jej to podarí, bude môcť
podávať veľmi dobré výkony.“

O 3. miesto: Chorvátsko – Bielorusko 2:0.
O 5. – 6. miesto: Slovensko – Bulharsko
2:1 (Boczová – Kostová 36, 26, Kučová
– Alawiová 61, 62, Boczová, Kučová Kostová, Paliyská 61, 62). Holandsko
– Taliansko 3:0.
O 5. miesto: Slovensko – Holandsko 2:0
(Boczová – van Uitertová 62, 16, 62, Kučová
– Rusová 62, 62, štvorhra sa nehrala).
O 7. miesto: Taliansko – Bulharsko 2:1.
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Škoda, že nám ušlo finále
Účastníkov kvalifikačnej skupiny majstrovstiev Európy družstiev
chlapcov do 16 rokov hostilo mestečko Hrádek nad Nisou, ležiace
130 km za Prahou pri nemecko-poľských hraniciach. Hralo sa na
11 antukových dvorcoch za účasti reprezentantov siedmich krajín.
Poradie nasadených. 1. Rumunsko, 2. Chorvátsko, 3. Francúzsko,
4. Slovensko a ďalej Česko, Švédsko a Fínsko.

hral. V druhom však spresnil hru a po
veľmi dobrom výkone vyrovnal na
1:1. V poslednom sete mal, po oboj
stranne dobrej hre, istejšiu ruku náš
hráč, takže sme viedli 1:0. O druhý
bod sa pričinil Janúch, ktorý po fan
tastickom výkone stratil prvý gém
až za stavu 6:0, 5:0! Postup do se
mifinále sme mali istý, vo štvorhre už
prakticky o nič nešlo, a tak naša dvo
jica Janúch – Kučera si v nej „mohla
dovoliť“ prehrať.

vypadli A. Gašparetz a Klempa, kto
rých nahradili Róbert Gašparetz (Ra
tufa Levice) a Boris Kučera (Slovan
Slovenská sporiteľňa). V prvom zá
pase nastúpili proti sebe dvojky – R.
Rumuni nad naše sily
Gašparetz a Cymorek. Náš hráč bol
Keď úradujú zranenia
spočiatku aktívnejší, no robil aj viac
V semifinále nás čakalo prvé na
Z nominovaných však pre zranenie chýb ako súper, a tak úvodný set pre sadené Rumunsko. Bol to iný zápas
ako s Čechmi. Zmenilo sa počasie,
fúkal nepríjemný vietor, ktorý mal
veľký vplyv na hru našich. Rumuni sa
zmeneným podmienkam prispôsobili
lepšie, hrali trpezlivejšie a bodovali.
R.Gašparetz neuhral v prvom zápase
ani set, hoci viedol 5:3, druhý bod
sme stratili v ďalšej dvojhre, v ktorej
Janúchovi za stavu 1:1, keď sa hralo
s novými loptami, ušiel úvod. Začal
sa rozčuľovať a tým posadil súpera na

V prvom kole nám žreb určil za sú
pera Česko. Naše družstvo malo na sú
piske Róberta Janúcha (TKM Martin),
Zalána Klempu (TK TŠK Šamorín) a Ale
xandra Gašparetza (Ratufa Levice).

koňa. Tenisovo nebol Janúch slabší,
ale chýbala mu väčšia koncentrácia
a ťažko sa mu tlmili emócie, ktoré na
pokon rozhodli o jeho prehre. Rumuni
sa dostali do finále a my sme mohli
bojovať už len o 3. miesto.

Chorváti mali tuhý život
Ak sme chceli získať aspoň bronz,
museli sme nad Chorvátmi vyhrať.
Nebola to ľahká úloha. V prvom zá
pase bol Chorvát Dadič jasným fa
voritom, čo aj potvrdil, hoci Kučera
statočne bojoval, snažil sa, ale sú
pera nevedel zastaviť. V zápase jed
notiek porazil Janúch Raguza hlad
ko, duel mal jednoznačný priebeh,
Janúch hral opäť dobre. Štvorhra
bola mimoriadne dramatická, Gaš
paretz s Janúchom v nej vyhrali až
v tajbrejku tretieho setu.
Obsadili sme tak 3. miesto. S vý
konom chlapcov som bol spokojný,
škoda len, že sa nám nepodarilo po
stúpiť do finálovej skupiny.
František HORVÁTH,
vedúci nášho družstva

V ý s l e d k y

Forhend Borisa KUČERU, ktorý sa dostal do tímu SR na poslednú
Snímka: Dušan BARBUŠ
chvíľu				

Janúch 62, 36, 62, Coman, Constantin
– Janúch, Kučera 61, 62). Francúzsko
1. kolo: Slovensko – Česko 2:1
– Chorvátsko 2:1.
(Gašparetz – Cymorek 36, 61, 64,
F: Francúzsko – Rumunsko 3:0.
Janúch – Hynek 60, 61, Janúch,
O 3. miesto: Slovensko – Chorvátsko
Kučera – Tročil, Hynek 57, 26). Fínsko –
2:1 (Kučera – Dadič 26, 36, Janúch
Francúzsko 0:3, Chorvátsko – Švédsko
– Raguz 63, 61, Janúch, Gašparetz
2:1, Rumunsko voľný žreb.
– Somen, Raguz 57, 63, 76(4).
SF: Rumunsko - Slovensko 3:0 (Copil O 5. miesto: Česko – Švédsko 2:1.
– Gašparetz 63, 76(2), Constantin – O 7. miesto: Švédsko – Fínsko 3:0.

Vydarený prázdninový turnaj drobizgu
V posledný júlový deň, presne
uprostred letných prázdnin, si deti
do 9 rokov zmerali sily na otvorených
majstrovstvách bratislavského tenisového zväzu, ktoré sa konali na
tenisových dvorcoch TK Šajmovič
na Mlynských nivách. Vrchným rozhodcom podujatia bol Doc. Michal
Nemec, ktorý je už dlhé roky neodmysliteľne spojený najmä s detských tenisom. Počasie bolo síce
po celý turnaj premenlivé a rodičia,
deti i rozhodca každú chvíľu obracali
prosebné pohľady k valiacim sa mrakom, ale nakoniec všetko sa dobre skončilo.
K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia podujatia a
milé prekvapenia, v podobe drobných
darčekov pre všetkých zúčastnených a
zabezpečeného osvieženia. Nestáva
sa tak často, aby na turnajoch tejto najmladšej vekovej kategórie tenistov, organizátori mysleli na zdravú výživu detí.

Prvý deň turnaja patril chlapcom,
ktorých prišlo dvanásť. Nechýbal ani
obhajca titulu zo zimnej halovej sezóny, Michal Selecký z tenisovej školy
Slávie Právnik Trčka a Kurek. Rodičia
súťažiacich chlapcov počas hry len
ťažko skrývali svoje emócie a mierne
problémy im robil fakt, že vstup na kurt
mali po celý čas prísne zakázaný. Vrchný rozhodca je však známy tým, že dokáže rázne upokojiť nielen rozrušené
deti, ale aj ich ambicióznych rodičov...
Nakoniec sa v kategórii chlapcov Michalovi Seleckému nepodarilo zopakovať zimný úspech a po napínavom
súboji skončil na peknom treťom mieste. Prvú a druhú priečku obsadili chlapci z tenisového klubu Slávia Trnava,
Marcel Musil a David Brna.
Rovnako, ako v kategórii chlapcov,
aj medzi dievčatami, ktorých prišlo
na turnaj deväť, nechýbala obhajkyňa
zimného halového prvenstva Katarína
Strešnáková z tenisového klubu Slávie Právnik Trčka a Kurek. Počas diev-

čenských zápasov panovala na
kurtoch až prekvapivo pokojná
atmosféra.
Dievčatá aj s
rodičmi dokázali
po celý čas držať
svoje emócie na
uzde a plač, krik
alebo zúrivé hádzanie rakety sa
tomuto turnaju
našťastie vyhli.
Rolu favoritky
turnaja zvládla
Katka Strešnáková bez problémov. Jej cesta do finále sa
zaobišla bez straty jediného gemu.
Až počas finálového zápasu jej šnúru čistých výhier prerušila Danielka
Kosnáčová z tenisovej školy Ivanecký
zo Senca, ktorej sa podarilo uhrať dva

gemy. Pre všetkých zúčastnených, ale
najmä pre víťazov turnaja, pripravil
Bratislavský tenisový zväz krásne ceny,
ktoré im budú ešte dlhý čas pripomínať
vydarený víkend.
(zs)
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Potvrdili sme úlohu favorita
Naše družstvo dievčat do 18 rokov odchádzalo do bojov v kvalifikačnej
skupine ME (Soisbault Cup) v bulharskom Plovdive v úlohe favorita,
čo tam aj potvrdilo. Situácia v ňom sa síce zranením tímovej
jednotky Magdalény Rybárikovej skomplikovala pár dní pred
odletom, ale družstvo v zložení Dominika Cibulková, Klaudia
Malenovská a Michaela Pochabová bolo i tak v skupine papierovo
najsilnejšie. Štartovali v nej ešte reprezentantky Srbska, Bulharska,
Maďarska a Grécka.
V areáli, ktorý už dobre poznala
Dominika Cibulková z aprílovej
fedcupovej skupiny, sa bojovalo
hlavne o to, ktoré dva kolektívy
postúpia do f inálovej skupiny
Soisbault Cupu, medzi osem
najlepších družstiev Európy.

družstvo získalo rozhodujúci bod
a dosiahlo svoj hlavný plovdivský
cieľ – postup do finálovej skupiny.
Vo štvorhre sa popri D. Cibulkovej
predstavila M. Pochabová a opäť to
bol zápas, v ktorom naše dievčatá
jasne prevýšili svoje súperky.

Maďarky na našom štíte

Očakávané finále

Vzhľadom na počet zúčastne
ných, bol pre nás kľúčovým zá
pasom hneď ten prvý semifinálový,
s Maďarskom. V úvodnej dvojhre na
stúpila Klaudia Malenovská, kto
rá bez väčších problémov prvý set
s ľavorukou súperkou vyhrala. Po
tom však zbytočne znervóznela,
čo súperka využila, a tak sa o všet
kom rozhodovalo až v treťom sete.
Malenovská ho však bez problémov
zvládla a získala prvý cenný bod.
V zápase tímových jednotiek jed
noznačne dominovala Dominika Ci
bulková, ktorá podala spoľahlivý vý
kon a vo všetkých smeroch svoju sú
perku prevýšila. Týmto víťazstvom

Vo finále sme sa, podľa očakáva
nia, stretli so Srbkami. Tento zápas
bol podstatne vyrovnanejší ako s Ma
ďarkami, pretože Srbky sa predstavili
s veľmi dobrým tímom. V zápase dvo
jok za nás tentoraz nastúpila M. Po
chabová, ktorej súperkou bola fyzicky
veľmi dobre disponovala Jovanovičo
vá. V zápase, ktorý trval vyše troch
hodín (hral sa vo veľkej horúčave),
preukázala naša reprezentantka veľ
kú bojovnosť. Hoci úvodný set pre
hrala, v ďalších dvoch svoju súperku
vždy tesne, ale zaslúžene prevýšila. Aj
keď mala v priebehu zápasu i slabšie
chvíľky, celkovo podala dobrý výkon
a vybojovala cenné víťazstvo.

Dominika CIBULKOVÁ odohrala tri víťazné zápasy

Kvalitný duel jednotiek
Zápas dvoch najlepších hráčok
plovdivského turnaja, našej D. Ci
bulkovej a Srbky Zoričovej, priniesol
veľmi dobrý tenis. Naša hráčka cel
kovo a zaslúžene prekonala súperku,
ktorá hrala veľmi umne, menila ryt
mus a neustále skúšala na Cibulkovú
niečo vymyslieť. Dominika preto mu
sela hrať stále veľmi koncentrovane,
pretože súperka využívala všetky
svoje šance. Napriek pomerne vy
rovnanému priebehu oboch setov,
Dominika ich zvládla. Do štvorhry,

ktorá už o ničom nerozhodovala, naše
súperky - pre zdravotné problémy
dvoch hráčok - nenastúpili.
Celkovo možno zhodnotiť vystú
penie nášho družstva pozitívne. Vy
hralo celú skupinu, neprehralo ani je
den zápas a vo finálovej skupine bude
medzi nasadenými družstvami.

Uznanie patrí všetkým
Aj hodnotenie jednotlivých hráčok
vyznieva pozitívne. D. Cibulková bola
veľkou oporou tímu a najlepšou hráč
kou skupiny. Vo všetkých zápasoch
podala spoľahlivý výkon a ukázala,
prečo patrí k svetovej juniorskej špič
ke a prečo sa prebojovala už i do žen
skej reprezentácie. K. Malenovská
odohrala len jeden zápas, v ktorom
sa ukázali jej lepšie i slabšie stránky,
ale dôležité víťazstvo vybojovala. M.
Pochabová ukázala vo dvojhre dob
ré taktické myslenie, využívala svo
je herné prednosti a príkladne bo
jovala. Vo štvorhre zas ukázala, pre
čo vyhrala už celý rad juniorských tur
najov vo štvorhre.
Verím, že družstvo, ktoré sa pred
staví vo finálovej skupine v sep
tembri v Španielsku, sa neuspokojí
len s účasťou v ňom, ale že tam bude
bojovať o popredné umiestnenie.
Vladimír HABAS,
kapitán družstva SR v Plovdive
V ý s l e d k y

Ďalšie dve hráčky Slovenska, ktoré sa zaslúžili o postup: Michaela POCHABOVÁ a Klaudia MALENOVSKÁ
									
Snímky: Dušan BARBUŠ

SF: Slovensko – Maďarsko 3:0
(Malenovská – Székelyová 61, 57, 61,
Cibulková – Nagyová 61, 63, Cibulko
vá, Pochabová – Székelyová, Janiová
61, 62). Srbsko – Bulharsko 3:0.
F: Slovensko – Srbsko 2:0
(Pochabová – Jovanovičová 46, 75,
63, Cibulková – Zoričová 64, 64, štvor
hra sa nehrala).
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Štvrté miesto. Je to úspech?
Stretnutia kvalifikačnej skupiny majstrovstiev
Európy družstiev do 18 rokov (Galea/Valerio Cup)
sa hrali 1. – 3. augusta v Piešťanoch. V meste
barlolamača sa predstavilo šesť reprezentačných
kolektívov – Ruska, Bulharska, Grécka, Fínska,
Turecka a Slovenska. Hralo sa o postup do
finálovej skupiny ME v talianskej Verone.
Náš kolektív sa, pod vedením tré
nera NTC Ladislava Simona, pred
stavil v zostave Martin Kližan (Slávia
Agrofert STU), Andrej Martin (Slovan
Slovenská sporiteľňa) a Martin Dur
dík (Kúpele Piešťany). Ako sa mu da
rilo? Slovo má tréner:

s Beličom, v ktorom podal sústredený
a profesionálny výkon. Naša nádej
na postup do finále zhasla vo štvor
hre, v ktorej Kližan s Martinom hrali
pod svoju úroveň, boli nečakane a ne
pochopiteľne pasívni, vzájomne sa
nepodporovali. Chorváti naopak hrali
s nadšením, výborne sa dopĺňali, boli
deblovejší a vyhrali celkom zaslúžene.

no záver v oboch prípadoch chlap
ci zbabrali. Z ôsmich účastníkov sme
skončili na 4. mieste. Je to úspech?

Celková bilancia

Za výkony v Piešťanoch a vo Verone
hodnotím chlapcov takto:
Martin KLIŽAN: vo dvojhre veľmi
dobrý, potvrdil svoje postavenie na
svetovom rebríčku, nadviazal na vý
takmer bez chýb a zaslúžene tri
S Rusmi po druhý raz
umfovala.
borné výkony, ktoré podával na dvor
Do finálovej skupiny vo Verone sme
V stretnutí o 3. miesto boli našimi coch Rolanda Garrosa v Paríži. Je to
sa teda kvalifikovali z 1. miesta. Na súpermi opäť Rusi, za ktorých vo Ve silná individualita. Vo štvorhre, žiaľ,
sadili nás ako turnajovú dvojku.
rone, na rozdiel od Piešťan, štar nedokáže byť motorom, vodcom,

Dôležitý prvý krok
„V prvom, kľúčovom zápase sme si
zmerali sily s Bulharmi. Keďže na ME
jednotlivcov do 18 rokov v Klosterse,
tesne pred turnajom v Piešťanoch,
mal Andrej Martin zdravotné prob
lémy, nominoval som na prvú dvojhru
Martina Durdíka. Nesklamal. S Pet
rovom hral sústredene, mimoriadne
zodpovedne a vcelku bez problémov
získal pre kolektív prvý bod. Hneď
nato však negatívne prekvapil Kli
žan, keď nepodal očakávaný výkon,
a zrazu bolo 1:1. Pritom Dimov bol
súperom, s ktorým si mal poradiť!
O všetkom rozhodovala štvorhra,
v ktorej dvojica Kližan – Martin zís
kala, po veľmi rozpačitom začiatku,
povinné víťazstvo. Stav stretnutia bol
2:1, a tak sa účasť vo finálovej sku
pine stal realitou. Už išlo len o to,
z ktorého miesta postúpime do Ve
rony. Rozhodovalo sa o tom v súboji Slovenský tím: zľava tréner Ladislav SIMON, hráči Andrej MARTIN, Martin DURDÍK a Martin KLIŽAN
Snímka: ST
s Ruskom.

Do finále z prvého miesta

Ako bolo vo Verone?

V prvej dvojhre nastúpil Martin,
ktorý síce nehral zle, ale predsa len
sa na ňom prejavil tréningový vý
padok, a tak v trojsetovom maratóne
mu v závere chýbali sily. Za stavu 0:1
pre Rusov hral druhú dvojhru Kližan
proti výbornému Čechovovi. Pred zá
pasom som mu vstúpil do svedomia,
vysvetľoval som mu, že ako jednotka
tímu musí byť jeho oporou, a tak...
Pomohlo to, lebo podal veľmi dob
rý výkon, vyrovnal stav na 1:1 a opäť
rozhodovala štvorhra. Dvojica Kli
žan – Durdík hrala veľmi zodpovedne,

V prvom kole naši hravo zdolali
Talianov, ale potom sa v semifinále
potkli na Chorvátoch. Zápas s nimi
začal Martin vo veľkom štýle, prvý set
vyhral s Veicom 6:2, v druhom viedol
3:0, ešte 5:4 a za stavu 30:30 pri sú
perovom podaní mu chýbali dve lop
ty na celkové víťazstvo. Nezískal ich,
set prehral, súper sa dostal na koňa
a to bol začiatok konca. Andrej síce
bojoval, ale už ťahal za kratší koniec.
Bola to pre nás studená sprcha, lebo
víťazstvo bolo tak blízko...Stav stret
nutia na 1:1 vyrovnal Kližan v dueli

tovala aj ich jednotka Černov. Do pr
vého zápasu som postavil proti Če
chovovi Durdíka, ktorý zohral s jed
ným z najlepších účastníkov ME vy
rovnanú partiu. Bol to vynikajúci zá
pas, v ktorom náš reprezentant pri
vádzal svojím rezaným bekhendom
súpera do zúfalstva. O víťazstve Rusa
rozhodlo iba pár loptičiek. Potom sa
vo výbornom svetle predstavil aj Kli
žan, ktorý Černova porazil bez prob
lémov, keď bol z každej stránky lep
ší. O bronz sme prišli vo štvorhre, hoci
v úvodnom sete Kližan s Durdíkom
viedli 5:3 a 40:15, v druhom 4:1,

Kližan, Martin – Dimov, Petrov 76(2),
6:1). Rusko – Grécko 2:0.
F: Slovensko – Rusko 2:1 (Martin – Kozin
57, 63, 46, Kližan – Čechov 76(6), 62,
Kližan, Durdík – Čechov, Kozin 63, 61).
O 3. miesto: Bulharsko – Grécko 3:0
w. o.
O 5. miesto: Fínsko – Turecko 2:1.

Finálová skupina
Verona, 6. – 8. 8. 2006
ŠF: Slovensko – Taliansko 3:0 (Durdík
– Comporto 61, 63, Kližan – Trevisan
64, 62, Durdík, Martin – Abbondanzieri,
Comporto 63, 63). Francúzsko – Ukrajina
3:0, Rusko – Česko 2:1, Chorvátsko
– Španielsko 3:0.
SF: Chorvátsko – Slovensko 2:1 (Veic
– Martin 26, 75, 64, Belič – Kližan 36,

V ý s l e d k y
Kvalifikačná skupina
Piešťany, 1.- 3. 8. 2006
1. kolo: Bulharsko – Fínsko 3:0, Grécko
– Turecko 2:1.
SF: Slovensko – Bulharsko 2:1 (Durdík
– Petrov 60, 63, Kližan – Dimov 5:7, 1:6,

povzbudiť a podržať partnera. Sú
streďuje sa len na svoj výkon.
Andrej MARTIN: spočiatku sa,
vzhľadom na spomínané zdravotné
problémy, trápil. Má však perspektívu
vďaka svojej pestrej hre vo dvojhre.
Predpokladal som však, že bude väč
šou oporou tímu.
Martin DURDÍK: vysoko prekročil
moje očakávania. Výborne zapadol
do kolektívu aj herne. Jeho výkony
mali profesionálnu úroveň. Zrejme
budeme o ňom ešte neraz počuť. Mal
by však pridať na agresivite, najmä po
krátkych loptách súpera.“
67(4), Belič, Mektič – Kližan, Martin 63,
61). Francúzsko – Rusko 2:1.
O 1. miesto: Francúzsko – Chorvátsko
2:1.
O 3. miesto: Rusko – Slovensko 2:1
(Čechov – Durdík 64, 67(4), 64, Černov
– Kližan 46, 36, Černov, Čechov – Kližan,
Durdík 75, 64).
O 5. miesto: Česko – Španielsko 2:1.
O 7. miesto: Ukrajina – Taliansko 3:0.
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Slovenky opäť dobyli Kufstein
Na prelome júla a augusta sa v rakúskom Kufsteine konal už
36. ročník medzinárodného turnaja žiakov Generali Bambini Cup.
Slovensko na ňom reprezentovali Michala Kuchárová (Slávia Agrofert
STU), Karolína Schmiedlová (Tenis komplex Košice), Tomáš Kmeťko
(Slovan Slovenská sporiteľňa) a Filip Cerulík (Baník Prievidza).

Počasie v tomto roku turnaju veľ
mi neprialo. Častý dážď nútil orga
nizátorov neustále meniť program.
Veľké množstvo zápasov museli te
nisti odohrať v halách na rôznych
povrchoch.
S takýmito premenlivými pod
mienkami sa veľmi dobre vyrovnali
najmä naše dievčatá. Obe postúpili
suverénnym spôsobom a bez straty
setu až do finále. Dievčenské slo
venské finále na tomto turnaji sa
nám tak podarilo dosiahnuť už po
tretí raz za sebou!
Cenné bolo semifinálové víťaz
stvo Schmiedlovej nad talianskou
jednotkou Albanovou 6:0, 6:2. Ku
chárová zohrala na ceste do finále
veľmi kvalitný zápas vo štvrťfinále
s Taliankou Moratelliovou. V stret
nutí rýchlych výmen od základ
nej čiary hrala Michala agresívne
a takmer bez chýb. Zaslúžene vy
hrala 6:4 6:0. Prestížny finálový

zápas zvládla lepšie, najmä z psy
chickej stránky, Schmiedlová. Ku
chárová mala v každom sete veľmi
dobrý nástup. Začala odvážne a dô
raznou aktívnou hrou od základnej
čiary bodovala. V prvom sete mala
na 2:0 a v druhom viedla už 3:0
a potom ešte 4:3. Proti strojovej a
takmer bezchybnej hre Schmied
lovej to však nestačilo. Jej hra, pod
ložená vynikajúcim pohybom, kon
centráciou a bojovnosťou, postupne
rozložila Kuchárovej úsilie a kon
cepciu hry. Schmiedlová zvíťazila
nakoniec zaslúžene 6:2 6:4 a od
niesla si tak domov tradičnú trofej
z tohto turnaja - zjazdové lyže.
V súťaži chlapcov bol úspešnejší
Kmeťko, keď sa prebojoval do štvrť
finále. V prvom kole sa potrápil s ľa
vorukým Talianom Ogerom. V prvom
sete prehrával už 4:5 a potom ešte
5:6. Set nakoniec vyhral v tajbrejku
a v druhom už jednoznačne zvíťazil

6:1. Cenné bolo aj víťazstvo v dru
hom kole proti ďalšiemu ľavákovi,
Maďarovi Madarászovi. Tomáš pred
viedol v tomto zápase svoj najlepší
tenis. Hral veľmi presne a aktívne.
Tvoril hru, často menil jej rytmus
stopbalmi a svojmu súperovi v pod
state nedal šancu a zvíťazil 6:3 6:1.
Štvrťfinálový zápas proti Talianovi
Donatimu zohral Tomáš v hale na
rýchlejšej zelenej antuke. Do stavu
2:2 držal so súperom krok, ten však
potom spresnil a zrýchlil hru. V To
mášovej hre začali pribúdať chyby
a zápas nakoniec prehral 3:6 1:6.
Cerulík si v prvom kole poradil tiež
s talianskym ľavákom Zitarosom.
V prvom sete otočil z 3:5 na 7:5.
V druhom už viedol 4:0 ale set na
koniec prehral 5:7. V treťom sete Fi
lip zabojoval a otočil z 1:3 a vyhral
6:3. V druhom kole však nestačil na
rakúsku jednotku Schrettera. Držal
s ním krok do stavu 4:4, ale potom
set tesne prehral 4:6 a druhý tiež,
po množstve nevynútených chýb
dokonca 1:6.
Vo štvorhrách sa nám v tom
to roku nedarilo. Chlapci prehrali

v prvom kole s maďarsko-srbskou
dvojicou Ajkay, Krstin 6:2, 5:7, 2:6
a dievčatá vo štvrťfinále v trojhodi
novej dráme s Taliankami Albanovou
a Palmigianovou 7:6 6:7 3:6.
Hegemóniu našich dievčat na
tomto turnaji potvrdili aj 14-ročné
hráčky. Keďže som ich stretnutia
nevidel, lebo som sa musel venovať
12-ročným, len stručne: v Kufsteine
sa predstavili Vivien Juhászová
(Kúpele Piešťany), Michaela Hončová (Slovan Slovenská sporiteľňa),
Karolína Pondušová (TK AŠK Inter),
Veronika Záteková (TJ Dixon Club
B. Bystrica), Jana Čepelová (Te
nis komplex Košice) a Petra Jůrová (Slovan Slovenská sporiteľňa),
z ktorých sa tri (Juhászová, Hon
čová a Pondušová) dostali do se
mifinále, pričom Juhászová, na
sadená ako č. 1 turnaj vyhrala, keď
vo finále porazila druhú nasadenú,
Češku Hrubú 36, 64, 62. Úspešná
bola aj vo štvorhre, keď spolu s Hon
čovou zdolala dvojicu Hrubá, Pon
dušová (ČR/SR) 60, 64.
Andrej ŠVACHO,
vedúci našej výpravy do 12 rokov
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Turnajový hetrik Pavla Červenáka
Pár dní po svojej devätnástke mal Pavol Červenák čo oslavovať.
V Bologni vyhral s odstupom niekoľkých týždňov už svoj druhý
turnaj kategórie futures. Ale to ešte netušil, že šťastné obdobie,
v ktorom zvíťazil aj v ďalšom talianskom meste Carpi, zavŕši
v belgickom Waterloo pamätným hetrikom. Tri týždne, každý z nich
končil víťazstvom, 15 vyhraných dvojhier v sérii! ITF ho vyhlásila
za hráča mesiaca júl.
Člen Národného tenisového cen
tra sa katapultoval vo svetovom reb
ríčku do štvrtej stovky. Vlani v júli bol
o osemsto miest nižšie a prežíval mi
moriadne ťažké tenisové časy. „Za
tiaľ to bol môj najťažší rok. Prešiel
som z juniorských turnajov na mužské
a veľmi ťažko som sa presadzoval,“
spomína bratislavský rodák. Na je
seň ho povzbudilo víťazstvo v pr
vom kole Tatra banka Open nad Ne
mcom Greulom, ktorý je už hráčom
svetovej stovky. „To bolo naozaj po
vzbudzujúce. Rád na to budem spo
mínať,“ dodáva dlháň (191 cm) z par
tie šikovných chlapcov šéftrénera NTC
Milana Martinca a jeho kolegov.
Bologna, Carpi, Waterloo - tri des
tinácie, v ktorých žal mladý Slovák
úspechy, ale predsa najradšej spo
mína na májové víťazstvo na 10-ti
sícovom podujatí v Kyjeve. „Celkom
rád chodím na Ukrajinu, páči sa mi
tam. Trofej, ktorú som si odtiaľ do
niesol, je celkom milá, iná ako tra
dičné ocenenia z turnajov,“ vraví
o veľkej keramickej váze, ktorú do
časne nechal v obchode v NTC, kde
jeho otec pracuje. Počas hektických
týždňov nemal poriadne čas užiť si
víťazstvá. „Z Carpi som sa vrátil nad
ránom o štvrtej a o jedenástej som
už letel do Belgicka. Pozbieral som
doma všetko, čo bolo čisté, zabalil
a pokračoval v ceste,“ hovorí. Jeden
z najdramatickejších zápasov odohral
v bolonskom prvom kole s Kamilom
Čapkovičom, s ktorým často trénuje
v NTC. „Prehrával som už 5:7, 2:4...“
pripomína Paľo. Napokon v treťom
sete mu Kamil vzdal a potom už bez

tvyh}ph

straty setu postupoval až do finále.
Študent športového gymnázia na
Ostredkovej (druhý ročník nestíhal
a momentálne štúdium prerušil) sa
k tenisu dostal kuriózne. „S otcom
som šiel okolo dvorcov, keď sa ma
pýtal, akému športu sa chcem ve
novať. Povedal som tenis - a už som
nemenil.“
Najdlhšie ho v mládežníckych ro
koch na petržalských dvorcoch TJ
Ovsište trénoval Viliam Danko, ale
registrovaný bol v Slávii Agrofert
STU a odtiaľ smeroval roku 2004 do
NTC, kde s ním pod Martincovým ve
dením pracujú všetci tréneri. Po zá
pasoch esemeskami referuje o vý
sledkoch ako prvému otcovi, ale

MÍĽNIKY PAVLA ČERVENÁKA
•	August 2004 - prvý mužský fu
tures
•	September 2004 - prvý bod do
rebríčka ATP
•	September 2005 - posledný ju
niorský turnaj - US Open
•	November 2005 - Tatra banka
Open - víťazstvo nad 123. hrá
čom Greulom
•	Máj 2006 - prvé finále v Ru
munsku (futures)
•	Máj 2006 - prvé turnajové ví
ťazstvo v Kyjeve (futures)
•	Júl 2006 - turnajové víťazstvo
v Bologni (futures)
•	Júl 2006 - turnajové víťazstvo
v Carpi (futures)
•	Júl 2006 - turnajové víťazstvo
vo Waterloo (futures)

NOVÁ KOLEKCIA

EXPORT
IMPORT

Rad TRIAD
Rad HAMMER
Rad PROSTAFF
JUNIORSKÝ rad

Pavol ČERVENÁK s kyjevskou trofejou		
hneď aj šéftrénerovi. Občas sa mu
podarí prešvihnúť na mobile štan
dardnú normu. Ako v Maroku, keď ho
trápili črevné problémy a účet sa vy
šplhal na takmer štyri tisícky. „Teraz
si už kupujem kartu v krajine, v kto
rej som. Je to o čosi lacnejšie,“ po
znamenáva.
Po dvoch desiatkach malých tur
najov v tomto roku by už Pavol Čer
venák rád vyskúšal aj challengery.
„Mám viac skúseností, zlepšil som

PONUKA:

tenisové rakety
BABOLAT
DUNLOP
FISCHER
HEAD
VÖLKL
YONEX

Snímka: ST

sa, lebo som veľa hral, mal by som sa
dostať už aj do hlavných challengero
vých turnajov. Tréneri mi ešte vyčítajú
slabšiu koncentráciu, zdôrazňujú mi,
že musím hrať hlavou a aby som bol
pozitívny.“
Ocitol sa na pozitívnej - víťaznej
vlne. Prekročil v rebríčku plán, kto
rý mu v NTC dali (370. miesto) a už
sa chystá s chuťou atakovať tretiu
stovku.
Zuzana WISTEROVÁ

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

MORAVIA EXPORT IMPORT spol. s r.o., 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel./fax: 567 211 724, mob.: 777 230 627
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Výber talentov v tenise
Úvodom niekoľko informácií, ktoré s danou témou úzko súvisia.
Súčasný negatívny populačný vývoj na Slovensku spôsobuje, že
športovaniu sa venuje stále menej detí. Na túto skutočnosť nedávno
poukázal aj Slovenský olympijský výbor. Telesnej výchove na školách
sa venuje čoraz menej detí, nerobí sa ich pravidelné testovanie,
až 30 perc. detí je oslobodených od hodín telesnej výchovy zo
zdravotných dôvodov. Všetky tieto skutočnosti spôsobujú, že máme
čoraz menšiu základňu, z ktorej môžeme vyberať budúce talenty.
Ukazuje sa teda, že výber talentov treba robiť kvalitne, na vysokej
odbornej úrovni a pracovať s vybranými intenzívne.
Ak chceme byť v športe úspešní,
potom musíme výber robiť tak, aby
sme vybrali skutočné talenty, kto
rým musíme vytvoriť optimálne pod
mienky na kvalitnú prípravu a vý
konnostný vzostup.

konitostí o raste a vývine organizmu,
o formovaní osobnosti.
Vychádzať teda treba z nasledovných hľadísk:
-	
zdravotno-morfologické,
-	
pohybové,
-	
psychologické,
-	
sociálne,
-	
pedagogicko-výchovné.

Aká je situácia v praxi?

Väčšinou sa výber robí podľa prí
športovec je v priebehu športovej prí slušných podmienok. Tam, kde sú
pravy ovplyvňovaný množstvom prv dobré, zaradia do prípravy väčšie
kov a okolností, ktoré pôsobia na jeho množstvo detí.
Rozhodne treba upozorniť na
výkon. Ak v žiackom veku niekoho po

chickému opotrebovaniu organizmu.
Skorá akcelerácia výkonnosti do
siahnutá pomocou veľkého množstva
tréningových hodín a turnajov, v sna
he získať čo najviac bodov do rebríčka
- to môže veľmi negatívne vplývať na
budúci vývoj športovca. Úlohou tré
nerov preto je, riešiť tieto problémy
na odbornej úrovni nielen s hráčmi,
ale aj rodičmi. Otázkou výberu ta
lentov v tenise sa vo svete zaoberalo
celý rad odborníkov, názory niekto
rých spomeniem.
Známy odborník R. Schönborn po
ukázal, na základe dlhodobého vý
skumu v Nemecku, na niektoré ne

Koho možno považovať
za talent ?
Ide o jedinca s mimoriadne priaz
nivou štruktúrou vlastností a pred
pokladov pre budúci športový výkon
s nadaním na určitú činnosť, kto
rá sa správnym výcvikom môže vy
vinúť až k majstrovstvu. Ak budeme
pracovať so skutočnými talentami,
potom môže byť tréningový proces
efektívny vzhľadom na vynaložené
prostriedky – či už materiálne, fi
nančné, trénerske atď. Toto všetko
platí všeobecne.
V súvislosti s neustále klesajúcou
základňou je dôležité vyvíjať úsilie
o jej rozširovanie, aby sme mali z čo
ho vyberať. Práve také aktivity, ako
organizuje Slovenský tenisový zväz,
jednotlivé regióny, tenisové klu
by – ako sú Detský Davis Cup a Fed
Cup, HTO atď., pomáhajú rozširovať
základňu, z ktorej budeme môcť ta
lenty vyberať.
Teraz podrobnejšie k výberu ta
lentov v tenise.
Výber talentov v tenise je mi
moriadne zložitý a náročný proces.
Je to preto, lebo výkon v tenise
ovplyvňuje veľa faktorov. Z nich mu
síme určiť práve tie, ktoré by mal te
nista mať, aby mohol dosiahnuť vr
cholnú výkonnosť. Ďalším dôležitým
krokom je určiť ich význam pre prog
nózu budúceho vývoja výkonnosti.
Toto je však veľmi zložité, pretože

Talentom sa treba venovať od útleho veku. Záber je z kempu malých tenistov, ktorý organizuje klub KPV
Snímka: JánHENNEL
– HTT Stará Ľubovňa.							
važujeme za talent len na základe vý
sledkov na turnajoch, môžeme sa veľ
mi ľahko dopustiť omylu. Pri výbere
talentov musíme totiž vychádzať z
poznatkov športovej vedy, zo zá

nežiadúci jav – príliš skorá špe
cializácia iba na jeden šport, pod
ceňovanie všestranného rozvoja or
ganizmu a osobnosti. Následne do
chádza ku skorému fyzickému a psy

správne postupy a metódy, ktoré spô
sobili na deťoch zdravotné a men
tálne škody v dôsledku neodborného
postupu. Poukázal na to, že tá sku
pina detí, ktorá sa vo veku 8 – 12
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rokov sústredila iba na tenis, bola
síce v tomto veku úspešná, pretože
v dôsledku veľkého množstva tré
ningových hodín hrala istejšie a ro
bila menej chýb, neskôr však u mno
hých z tejto skupiny dochádzalo do
20 rokov k postupnej stagnácii. Dru
há skupina sa v detstve venovala via
cerým športom, ktoré zdokonaľovali
koordinačné schopnosti, rýchlosť
i šikovnosť a s turnajmi začínala až
po 12. roku veku. Tieto deti neboli
v tomto veku také úspešné, ale uplat
ňovaním všeobecnej a špeciálnej prí
pravy zaznamenali výkonnostný skok
v období medzi 13.-18.rokom. Táto
výkonnosť sa u nich stabilizovala
aj po prechode do kategórie do
spelých.
Poľský odborník P. Unierzyski ro
bil výskum s viacerými súčasnými
najlepšími hráčmi v čase, keď mali
12 – 13 rokov.
Čo zistil?
-boli štíhlejší a menej siloví ako
bol priemer,
-boli rýchlejší a agilnejší ako prie
mer,
-trénovali tenis 10 hod. týždenne,
čo bolo menej ako priemer,
-venovali sa o 2 hod. týždenne viac
všeobecnej telesnej príprave, ako bol
priemer v tejto vekovej kategórii,
-ročne odohrali na turnajoch 45
– 50 dvojhier a 15 štvorhier, čo
bolo menej ako priemer.
Z týchto dvoch príkladov je jasné,
že úspech dosiahli takí jednotlivci,
ktorí sa v skorom veku venovali vše
strannej príprave, s turnajmi a špe
cializovanou tenisovou prípravou
začali postupne, neuprednostňovali
v mladosti veľké kvantá tenisovej
prípravy.
Ak urobíme sumár, dôjdeme k na
sledovným požiadavkám na vlastnosti
talentu v tenise:
1) Fyzické predpoklady
Úvodom treba dodať, že merať ta
lent iba na základe testov telesnej
pripravenosti nestačí, pretože tenis
vyžaduje rad špecifických zručností,
ktoré fyzické testy nezachycujú. To
však v žiadnom prípade neznižuje
význam fyzickej prípravy v tenise.
Popredný americký expert Paul
Roetert porovnal u 11 – 12- roč
ných hráčov výsledky fyzickej tes
tovacej batérie s postavením na reb
ríčku. Jediný komponent, ktorý naj
viac koreloval s postavením na reb
ríčku, bola agilita. Agilitu môžeme
definovať ako schopnosť hráča štar
tovať, zastaviť a meniť smer rých
le a efektívne počas pohybu. Agilita
je spolu s rýchlosťou určujúcim fak
torom výkonnosti.
Ďalšou dôležitou schopnosťou je aj
anticipácia – schopnosť hráča pred
vídať súperove úmysly. Hráč s dob
rou anticipáciou očakáva lopty vždy

HRAJME TENIS LEPŠIE

Pravidelné testovanie sa nesmie zanedbávať		
na správnom mieste, hoci nemusí byť
dostatočne rýchly.
Každá testovacia batéria na vý
ber talentov by mala obsahovať hod
notenie zručností ako sú beh, ská
kanie, hádzanie a chytanie lôpt, ko
ordinácia, špeciálna tenisová rých
losť, agilita, flexibilita, vytrvalosť
a pod.
Dôležité je zapamätať si, že - hoci
mnohé z týchto schopností majú
genetickú zložku - sústavným tré
ningom možno tieto schopnosti usta
vične zlepšovať.
2) Fyziologické a telesné predpoklady
Sem môžeme zaradiť také údaje
ako sú výška, váha tela, zdravotný
stav, celkový fyziologický vývoj. Cel
kove predpokladom budúceho ta
lentu v tenise je skôr vyššia a štíh
lejšia postava, i keď je celý rad vý
nimiek.
3) Psychologické a mentálne
schopnosti
Asi najhlavnejšou charakteristikou
v tejto oblasti je hnacia sila ísť do
predu, priebojnosť, túžba súťažiť
a dosiahnuť svoj cieľ – víťazstvo. Hrá
či s týmito vlastnosťami vyhľadávajú
možnosti súťažiť a sú vnútorne mo
tivovaní. Ďalšími dôležitými vlastnos
ťami sú koncentrácia a vytrvalosť.
4) Technicko – taktické predpoklady

Snímka: ST

poznatky odborníkov v oblasti výberu
talentov v tenise:
1. Oblasť výberu talentov je mno
hofaktorová a zložitá, pri posudzo
vaní miery talentu treba postupovať
komplexne. Testy telesnej prípravy
hrajú iba čiastkovú úlohu.
2. Výsledkom na turnajoch v sko
rom veku nepripisovať prílišný
význam, na ich základe nerobiť pred
časné uzávery.
3. Najdôležitejším pri výbere ta
lentov je odborné posúdenie tré
nerom, ktorý najskôr môže posúdiť
mieru talentu.
4. Otázka dedičnosti – vrodené vlo
hy a vlastností hrajú dôležitú úlo
hu, ale aj netalentovaní jednotlivci
môžu tvrdým tréningom dosiahnuť
dobré výsledky.
5. Pri výbere talentov a práci s nimi
treba venovať pozornosť pravidelné
mu lekárskemu sledovaniu.
6. Talentovaní jednotlivci by ne
mali mať veľké medzery v ich hráč
skom profile, v každej oblasti by mali
byť aspoň na priemernej úrovni.
7. Najvhodnejšie vekové skupiny na
výber talentov sú 10 – 11- roční a 15
– 16-roční, pretože v tomto veku do
chádza k najväčším zmenám v pohyb
livosti. Pri výbere talentov nerobiť ex
trémne rozhodnutia pred 16. rokom,
pretože k veľkým zmenám dochádza
práve medzi 14. – 16. rokom.
8. Prihliadať na individuálne roz
diely vzhľadom na biologický vek –
rozdiely v raste, zrelosti, dospelosti.
9. Dôležitými pohybovými schop
nosťami u mladých hráčov je najmä
reakčná rýchlosť a agilita.

Tieto sú pravdepodobne najdôle
žitejšie pri výbere talentov na tenis
a práve tieto môžu tenisoví experti
najlepšie ohodnotiť.
Vo veku 7 – 10 rokov by deti mali
mať primeranú úroveň v ovládaní ra
kety a lopty, 12-roční by mali dob
re ovládať základné údery – forhend
a bekhend, podanie, volej, smeč. Ak
Význam jednotlivých fakhráči dozrievajú, skutočnými zbra
torov v percentách pri výbere
ňami majú byť podanie a forhend.
talentov:
Známkou talentu v technicko – tak
tickej oblasti je schopnosť učiť sa 1. Technicko – taktické....30 %
rýchle nové zručnosti! Často sa stáva, 2. Fyzické......................25 %
že menej talentovaný hráč sa v dlh 3. Psychologické............20 %
šom časovom období stane lepším 4. Fyziologické............... 10 %
ako hráč talentovaný. Poukazuje to 5. Výsledky.................... 10 %
na skutočnosť, že talent iba na udie 6. Subjektívne................ 5 %
ranie lôpt nestačí, dôležitá je vytr
Záver
valosť, húževnatosť a cieľavedomosť
v príprave i v zápasoch.
Aké sú teda ideálne parametre bu
Úloha výsledkov pri výbere tadúceho talentu v tenise?
lentov:
- ideálne antropomotorické úda
Veľmi nesprávne je vyberať talenty
je, vyššia a štíhlejšia postava,
iba na základe výsledkov na turnajoch
- vysoká úroveň pohybových schop
10 – 12-ročných. Viaceré štúdie uká
ností (agilita, práca nôh, rých
zali, že úspešné výsledky v špor
losť, sila, koordinácia),
te v mladom veku nezaručujú ne
- primeraná úroveň psychologic
vyhnutne neskoršie úspechy. Existuje
kých charakteristík – tempera
veľa príkladov, keď hráči mali výborné
ment, motivácia, inteligencia,
výsledky v mladom veku a neskôr sa
- ovládanie technicko – taktických
nepresadili alebo naopak. Ako príklad
zručností,
môžeme uviesť P. Samprasa, ktorý
- solídna výkonnosť na turnajoch.
nikdy nevyhral juniorsky titul v USA,
ale neskôr, v kategórii dospelých, bol
S využitím zahraničných materiá
svetovým hráčom č.1!
lov spracoval
Ladislav MACKO, metodik STZ
Na záver zhrniem najdôležitejšie

