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Michal Mertiňák vyhral Tatra banka Open
s . 3

Dominik Hrbatý pre choré deti
Najlepší slovenský tenista Dominik Hrbatý je medzi 12 tenisovými 

osobnosťami, ktoré venovali svoje športové relikvie na akciu podporujúcu 
liečbu detí s cystickou fibrózou. Dražba darovaných predmetov bude  
13. decembra v športovom areáli Břve pri Prahe. Tenisové osobnosti sa 
stali i protagonistami limitovanej edície kalendára, ktorý v priebehu 
dražby predstavia. Kto ďalší, okrem Hrbatého, prispel na dobrú vec? Nicole 
Vaidišová, Roger Federer, Pete Sampras, Tomy Haas, James Blake, Maria 
Šarapovová, Martina Hingisová, Květa Peschkeová, Jiří Novák, Radek 
Štěpánek a Tomáš Berdych.

Príjemné Vianoce, zdravie a šťastie v novom roku 2007
želá všetkým svojim čitateľom redakcia  mesačníka Tenis!

Dominik Hrbatý v Paríži vo finále turnaja série Masters
s . 17

Heninová s titulom aj 
postom jednotky
s . 18

Roger Federer prekonáva 
rekordy
s . 19

Náš mesačník vyjde najbližšie  
ako dvojčíslo 1 - 2 v závere januára 2007

Ritro Slovak Open: triumf Cibulkovej
s . 6, 7

Kongres STZ: Tibor Macko opäť na čele slovenského tenisu
s . 27 - 33



2
�2 / 2006 TATRA BANKA OPEN

Turnaj robia hviezdy - a domáci víťazi

Igorovi Moškovi , riaditeľovi turnaja challenge-
rovej série ATP, ktorý je súčasne medzinárodným 
šampionátom Slovenska, deň pred kvalifikáciou 
oznámil obhajca prvenstva Dominik Hrbatý, že na 
7. ročníku pre bolesti ruky nemôže obhajovať ti-
tul. Účasť odriekli i ďalší z pôvodne prihlásených 
hráčov: Rus Igor Andrejev (zranenie kolena), Ru-
mun Andrei Pavel (chrípka) a Rakúšan Oliver Ma-
rach. Po korektúrach tak štartovalo 9 hráčov, kto-
rí - v čase zaslania prihlášky - patrili do prvej sve-
tovej stovky. A voľnú kartu po Hrbatom dostal 
slovenský daviscupový reprezentant Michal Mer-
tiňák. Okrem neho ešte s voľnou kartou nastúpili 
Lukáš Lacko a Martin Kližan. V kvalifikácii sa pred-
stavilo až 14 domácich tenistov, ale iba dvaja sa 
prebojovali do finále. A narazili na seba. Zo sú-
boja dvoch členov NTC vyšiel víťazne 19-ročný Pa-
vol Červenák, ale Marek Semjan svojho rovesníka 
prinútil hrať tri sety.

Turnaj robia hviezdy, pravda, aj domáci hráči. 
Tobôž, keď sa postarajú o víťazstvo. To po sied-
mom ročníku Tatra banka Open platí do písmena. 
Potešila účasť dvoch najvyššie nasadených - Nem-

ca Benjamina Beckera a Srba Janka Tipsareviča 
- ale aj dvoch najmladších hráčov svetovej stovky, 
osemnásťročného Argentínčana Juana Martina Del 
Potra a Rusa Jevgenija Koroľova. Ale o radosť or-
ganizátorov a divákov sa postaral Michal Mertiňák, 
ktorý nadviazal na slovenských víťazov Karola Ku-
čeru a Dominika Hrbatého. „Som rád, že Michal pre-
trhol smolu v NTC. Aj v minulosti hrával v zápasoch 
dobre, ale prehral. Má výkonnosť na prvú stovku 

a ja verím, že bratislavský úspech bude medzníkom 
v jeho kariére,“ vravel Igor Moška. Riedko zaplnené 
tribúny z prvých dní sa cez víkend výrazne zmenili. 
Finále sledovali viac ako tri tisícky divákov. „Po 
prvý raz sme sa rozhodli urobiť veľké daviscupové 
hľadisko,“ poznamenal riaditeľ turnaja a vyjadril 
želanie posunúť v budúcnosti turnaj do vyššej kate-
górie. To v číslach znamená zvýšenie súčasnej sto-
tisícovej dotácie na 125-tisíc dolárov.       (zw)

Pri pohľade na akceptačný list 7 . ročníka 
Tatra banka Open sa slovenský tenisový 
divák potešil . Pätnásť hráčov svetovej 
stovky! Taká konkurencia ešte v Bratislave 
nebola . Skúsenosti z minulých rokov však 
velili brať prvú informáciu s rezervou:  
vždy sa niekto zraní, či na konci sezóny 
odhlási pre únavu . Ako to urobil Švéd 
Thomas Johansson, ktorý by bol prvým 
grandslamovým šampiónom na Tatra banka 
Open . V októbri uhral v Petrohrade finále 
a cestu do Bratislavy zrušil .

Vyhlasovanie víťazov: Michal MERTIŇÁK pri ďakovnej reči, vzadu zľava - finalista Lukáš  
DLOUHÝ, riaditeľ turnaja Igor MOŠKA, Dominik HRBATÝ, generálny riaditeľ Tatra banky  
Rainer FRANZ, supervisor turnaja Carlos Sanches a prezident STZ Tibor MACKO         

Od soboty do soboty, teda za osem 
dní, odohral v Sibamac aréne Pavol 
Červenák osem zápasov - vrátane prvé-
ho kola štvorhry. Bolo vidieť, že 19-roč-
ného Bratislavčana v semifinále proti 
Mertiňákovi premohla únava. 

„Cítim únavu, ale nie je to také 
strašné,“ vravel po prehre. V Sibamac 
aréne sa mu podaril husársky kúsok 
- v každom víťaznom zápase zdolal sú-
pera s vyšším rebríčkovým postavením. 
Medzi nimi i hráča svetovej stovky Sta-
raceho, 83. na svete. „Najdôležitejšie 
bolo, že som sa psychicky nepoložil, 
keď som jediný raz v zápase s Talianom 
stratil svoje podanie v treťom sete za 
stavu 5:6. Bolo to v situácii, keď som 
si veľmi uvedomoval, že ide už o veľa 
bodov aj o peniaze. Vtedy je vždy ťaž-
ké dotiahnuť zápas. Navyše, nepodržal 
ma vtedy ani servis.“ Pripomíname, že 
ešte za stavu 4:5 v tomto súboji odvra-
cal Červenák mečbal pri vlastnom po-
daní. Zachoval  s i však  chladnú hlavu. 
Nervy si udržal obdivuhodne na uzde 
už v prvom kole proti Stachovskému. 
Derby súboj - lebo obaja hráči sa čas-

to stretávajú v NTC - naopak, nezvládol 
Ukrajinec. Odniesli si to jeho dve ra-
kety, ktoré roztrieskal o reklamu. Ne-
bol však jediným hráčom prežívajúcim 
sklamanie z prehry najimpulzívnejšie. 
Poliak Lukasz Kubot, po semifinálovej 
prehre s Dlouhým, rozkopal pred šat-
ňami veľký kôš na smeti. Ešteže rozlá-
mané kúsky po sebe upratal...

Pavol Červenák upozornil na seba 
skvelým servisom, forhendom i po-
hybom. Na bekhende ešte musí veľa 
pracovať. Po letnom turnajovom het-
riku na desaťtisíckach sa v Sibamac 
aréne presvedčil o jednom: „Dá sa hrať 
so všetkými,“ tvrdil po výhre nad Sta-
racem. Vo štvrťfinále zlomil skúseného 
Zíba v tajbrejku a Čech sa už v druhom 
sete nezmohol ani na zisk gemu. Na 
otázku, kedy by sa 191 cm vysoký te-
nista chcel vidieť v prvej svetovej stov-
ke, odpovedal Červenák s nadhľadom. 
„Ja sa zlepšujem postupne. Aj v ju-
niorke mi trvalo dlhšie dostať sa do 
prvej dvadsiatky. Budem pracovať na 
všetkom, aj na svojom bekhende a ve-
rím, že raz sa do stovky dostanem.“ 

Červenák už vie, že sa dá hrať s každým
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Michalovi Mertiňákovi sa v prvom 
pláne neušla voľná karta do hlavného 
turnaja 7. ročníka Tatra banka Open. 
„Dosť ma to mrzelo,“ vravel 27-ročný 
slovenský daviscupový reprezentant. 
„Bol som ale pripravený nastúpiť aj 
do kvalifikácie,“ dodal. Napokon však 
všetko bolo inak. Z turnaja sa odhlásil, 
pre problémy s rukou, Dominik Hrbatý, 
obhajca prvenstva - a jeho kartu zde-
dil Michal. 

„Vyhraj namiesto mňa, keď máš 
moju kartu,“ posielal do boja da-
viscupového kolegu najlepší slovenský 
tenista Dominik Hrbatý, ktorý si na  Mi-
chalovo finále proti Čechovi Lukášovi 
Dlouhému sadol do hľadiska. 

Mertiňák nemával veľa šťastia na 
domácom vrchole. Dvakrát vypadol 
v prvom, raz v druhom kole, ale štvrtý 
pokus bol úspešný. Hral v pohode. Po 
Kučerovi a Hrbatom sa, ako tretí náš 
hráč, zaslúžil o zisk titulu medzinárod-
ného šampióna Slovenska. Po piatom 
víťaznom zápase v sérii mu na kon-
to pribudlo 12 250 eur a do rebríčka 
80 bodov, ktoré ho posunuli na 185. 
miesto na svete. Skvelý skok, hoci vlani 

v lete bol už Mišo 129. a robil si chúťky 
na svetovú stovku. V tomto roku sa mu 
však viac darilo vo štvorhre (vyhral dva 
turnaje na okruhu ATP v Chennai a Zá-
hrebe) a vo dvojhre v októbri padol až 
na 290. priečku. „Stále chcem skúšať 
singlové turnaje. Ale keby som mal 
byť kdesi okolo štyristého miesta, pre-
hodnotím to,“ vravel po Roland Garros.  
Teraz Mertiňák dosiahol v Bratislave 
svoj životný úspech. Vyhral vo dvoj-
hre svoj najväčší turnaj v kariére. Po-
staral sa o to, že až do konca Tatra ban-
ka Open bol v hre slovenský tenista, 
a že sa v záverečný deň zaplnili tri-
búny v Sibamac aréne. „Bol som milo 
prekvapený, koľko divákov prišlo na 
finále,“ poznamenal. Viac ako tritisíc 
aplaudovalo skromnému hráčovi, kto-
rý si za posledný rok v Sibamac aréne 
veľa radosti neužil. V Davisovom po-
hári prehral na domácom dvorci vlani 

v decembri a v tomto roku v septembri 
štyri zápasy za sebou. Nepriaznivú 
šnúru pretrhol až na novembrovom 
turnaji.

„Vo finále som urobil iba päť ne-
vynútených chýb. To sa mi nikdy v mi-
nulosti nestalo. Pred turnajom som 
sa v tréningu necítil vo forme, ale po-
stupne som sa dostal do pohody. Ešte 
aj pred rodičmi, ktorí mi neprinášali 
veľa šťastia, keď chodili na moje zá-
pasy. Teraz sa to prelomilo,“ vravel ro-
dák z Považskej Bystrice. Brat a rodičia 
prišli na štvrťfinále so Sluiterom a už 
zostali v Bratislave. S Holanďanom, 
a v 2. kole s turnajovou dvojkou Srbom 
Tipsarevičom, odohral Michal najťažšie 
zápasy. „Bol som rád, že v prvom kole 
nemám nasadeného súpera. V súboji 
s Kližanom som si veril, so Slovákmi sa 
mi darí, pravda, s Hrbatým som sa ešte 
nestretol...“ poznamenal. Mrzelo ho, 

že Dominika v ďakovnej reči nespome-
nul, no bol rád, že ho prišiel povzbudiť 
a bol aj pri slávnostnej dekorácii. 

Mertiňák si chcel pôvodne zlepšiť 
rebríček, aby sa vmestil do kvalifikácie 
Australian Open. To splnil po dvoch 
bratislavských výhrach. Ďalšou si za-
bezpečil účasť v hlavnom turnaji 50-ti-
sícového challengeru v Helsinkách, 
keď získal -  ako semifinalista-  vý-
nimku, lebo by nestihol kvalifikáciu 
(tzv. special exempt). A potom sa 
postaral o nečakané prvenstvo! Stal 
sa hráčom s najnižším rankingom, 
ktorý vyhral v Bratislave - s poradím 
269. tromfol Baghdatisa, ktorý roku 
2004 vyhral ako kvalifikant, 205. 
hráč sveta.

„Nie veľmi vydarená sezóna sa zme-
nila na vynikajúcu. Ale už túžim po od-
dychu, po ktorom začínam prípravu 
na nasledujúci rok. Najprv Tatry a po-
tom už India, Austrália...“ naznačil 
Michal svoj itinerár na rok 2007. Po-
tešil sa kôpke peňazí, ktorú využije 
na nákup garáže pri novom byte, do 
ktorého by sa chcel nasťahovať v bu-
dúcom roku.

SKOKANi TýždňA (6 . - 12 . 11 . 2006)

+84 . MERTIŇÁK (SR, 185 .)
+79 Petzchner (Nem ., 310 .)
+64 Van Scheppingen (Hol ., 360 .)
+56 Jeanpierre (Fr ., 274 .)
+55 Borovanov (USA, 432 .)
+53 ČERVENÁK (SR, 288 .)
+52 Caňas (Arg ., 162 .)

Prehľad skokov vo svetovom rebríčku 
uvádzame iba u hráčov z prvej päťstovky. 
V zátvorke je poradie k 12. 11. 2006.

TATRA BANKA OPEN

Vlani sme po prvý raz na stránke 
www.tatrabankaopen.sk ponúkli te-
nisovým fanúšikom z najvýznamnej-
šieho tenisového turnaja u nás skóre 
naživo i ďalšie informácie o turnaji. 
V tomto roku sme v spolupráci s Ti-
pexom ponuku zopakovali a zvýšený 
záujem sa prejavil v počte kliknutí aj 
na webovú stránku. 

Rekordný počet návštev sme za-
znamenali vo štvrťfinálový piatok 
- až 13 737. Tento štatistický údaj 
za jeden deň Tatra banka Open je 
- oproti minuloročnému maximu - 

dvojnásobný. Počet načítaní je mno-
honásobne vyšší - v spomínaný pia-
tok 10. novembra načítali milovníci 
tenisu na internete turnajovú strán-
ku úctyhodných 90 398 ráz. Prvý 

údaj hovorí o počte užívateľov, dru-
hý o počte zhliadnutí stránok. Oži-
vením stránky bola tipovacia súťaž 
o víťaza turnaja. Bezmála 32 per-
cent verilo Benjaminovi Beckerovi, 
najvyššie nasadenému Nemcovi, kto-

rý vypadol v druhom kole. Turnajovú 
dvojku Janka Tipsareviča zo Srbska 
pasovalo za najväčšieho favorita na 
víťazstvo 15 percent tipujúcich, fi-
nalista Lukáš Dlouhý dostal 14 per-

cent z celkového počtu hlasov. 
Víťaz Michal Mertiňák sa nachá-

dzal vo všeobecnej kolónke „turnaj 
vyhrá niekto iný“, na ktorú kliklo 38 
percent tipujúcich.

Novinkou v tomto roku bol prenos 

zápasov zo Sibamac arény (www.in-
fonet.tv). Fanúšik tenisu kdekoľvek 
na svete mohol vo svojom počítači 
sledovať zápasy z Bratislavy (okrem 
finále dvojhry, ktoré bolo v priamom 
prenose STV). „To je vynikajúce,“ 
pochválil novinky Carlos Sanchez, 
portugalský supervisor ATP, ktorý 
pôsobil na Tatra banka Open. Po-
dobný servis ešte nie je totiž na tur-
naji challengerovej série bežnou zá-
ležitosťou. 

Zuzana WISTEROVÁ
Snímky: Dušan BARBUŠ

Náš turnaj na internete

MicHAl MERTiňáK NA TBO 2006

1 . kolo Martin Kližan (SR) 6:3, 6:4
2 . kolo Janko Tipsarevič (2-Srb .) 2:6, 6:3, 7:6 (3)
Štvrťfinále Raemon Sluiter (6-Hol .) 4:6, 6:3, 6:4
Semifinále Pavol Červenák (SR) 6:3, 6:2
Finále Lukáš Dlouhý (ČR) 7:6 (4), 6:4

Hrbatý Mertiňákovi:
Vyhraj namiesto mňa

VíťAzi TATRA BANKA OPEN

2000  Davide Sanguinetti (Tal .)
2001  Karol Kučera (SR)
2002  Anthony Dupuis  (Fr .)
2003  Marc Rosset  (Švajč .)
2004  Marcos Baghdatis  (Cypr .)
2005  Dominik Hrbatý  (SR)
2006  Michal Mertiňák  (SR)
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Martin Kližan (prehral v prvom 
kole hlavného turnaja s Mertiňákom): 
Z novej skúsenosti môže vyťažiť v bu-
dúcnosti. Aj on urobil po roku v NTC 
pokrok a je dobré, že ho videli diváci 
v Sibamac aréne.  Za víťazstvo na ju-
niorke Roland Garros, čo bol výnimočný 

výsledok, si voľnú kartu zaslúžil.
Andrej Martin (vypadol v prvom kole 

kvalifikácie po prehre s Chramostom): 
Aj počas Tatra banka Open pokračovalo 
jeho nepríjemné útlmové obdobie, pod 
ktoré sa podpísali aj výpadky v tréningu 
pre zranenia a choroby.

„Kvalifikačné zápasy mi pomohli 
rozohrať sa,“ konštatoval Červenák 
po tom, čo zdolal Staraceho, hrá-
ča svetovej stovky a postúpil do 
svojho prvého štvrťfinále na veľ-
kom challengeri. „Paľo by si bol za 
celú sezónu zaslúžil tiež voľnú kar-
tu, ale prednosť tentoraz dostal 
Kližan,“ uviedol šéftréner NTC Mi-
lan Martinec. Na Tatra banka Open 
štartovali všetci hráči NTC. S tré-
nerskými kolegami strávil Mar-
tinec dlhé hodiny sledovaním zá-
pasov šestice zverencov. Z nej ho 
najviac uspokojil práve Červenák. 
Postúpil až do semifinále, čo je 
zatiaľ najväčší úspech tohto mla-
dého hráča.

Hodnotenie šéftrénera 
NTc Milana Martinca

Lukáš Lacko (prehral v prvom 
kole hlavného turnaja s Del Po-
trom): V Bratislave mal už tretí raz 
ťažký žreb. Predtým dva razy Hrba-
tého, teraz Del Potra, nasadeného 
Argentínčana, ktorý si rýchlo pre-
čítal Lukášovu hru a zistil, že je 
dosť stereotypná. Verím, že s pri-
búdajúcimi zápasmi sa naučí hrať 
pestrejšie a nápaditejšie. Spolu 
s Červenákom tvoria perspektívnu 
deblovú dvojicu. 

Pavol Červenák (ako kvalifikant 

postúpil až do semifinále, v ktorom 
prehral s Mertiňákom): Výborne 
zvládol prvé kolo so Stachovským. 
Ukázalo sa, že doma vie udržať emó-
cie na uzde, čo mu pomáha v kon-
centrácii. Sústredil sa na hru. Pro-
fitoval z výborného servisu a for-
hendu aj v ďalších zápasoch. Vy-
radil hráča svetovej stovky Sta-
raceho a po skvelom výkone aj Zíba. 
V semifinále proti Mertiňákovi sa už 
prejavila na ňom únava. 

Kamil Čapkovič (prehral v dru-
hom kole kvalifikácie s Čechom Čer-
mákom): Na posledných turnajoch 
Kamilova výkonnosť stagnovala. 
V kvalifikácii sa to potvrdilo. Pre 
zdravotné problémy nesplnil vý-
konnostný plán, ale v NTC zostáva. 
Na najbližší polrok dostane čiast-
kový plán a podľa jeho splnenia 
sa budeme rozhodovať, či zostane 
naďalej.

Marek Semjan (prehral vo finále 
kvalif ikácie s Červenákom): Ma-
rek príjemne prekvapil. Prvý raz sa 
mu podarilo zdolať Sikoru, poradil 
si aj s Britom Aucklandom, tretím 
nasadeným v kvalifikácii. V súboji 
s Červenákom sa ukázala jeho sla-
bina – vie odohrať dva výborné zá-
pasy za sebou, tretí už býva hor-
ší. V NTC je však iba rok, kým Čer-
venák dva.

Červenák prekvapil všetkých
Vlani dostal Pavol Červenák voľnú kartu do hlavného turnaja Tatra 
banka Open a uhral kolo . Ako 1009 . tenista svetového rebríčka 
zdolal 121 . Greula a postaral sa o príjemné prekvapenie . Po 
roku nastúpil v Sibamac aréne s rankingom bezmála o sedemsto 
miest lepším, no nestačilo to na priamu účasť v hlavnom pavúku . 
Z kvalifikácie však 19-ročný hráč NTC postúpil  bez výraznejších 
problémov a rýchlo zabudol na to, že sa mu tentoraz neušla 
voľná karta . 

Martin KLIŽAN vo štvorhre                       Snímky: Dušan BARBUŠ Marek SEMJAN prehral vo finále kvalifikácie s Červenákom 

Tréneri NTC sa tešia z Červenákovho postupu do semifinále Tatra 
banka Open - zľava Milan Martinec (hore), Ladislav SIMON, Ladislav 
OLASZ, Matej LIPTÁK (dole), športový riaditeľ STZ Vladimír HABAS 
(hore) a Martin ZATHURECKÝ
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6Hráči NTc 
v rebríčku 

vlani  
a v tomto 

roku

 L . LACKO 583. 270. 204.
P . ČERVENÁK 1430. 370. 332.
K .ČAPKOVIČ 426. 250. 380.
M . SEMJAN 1248. 700. 638.
M . KLIŽAN* 329. 50. 2.
A . MARTIN* 263. 50. 27.

Poradie uvádzame v rebríčku ATP pre na-
sadzovanie.*U Kližana a Martina ide o sve-
tový rebríček ITF do 18 rokov.

 stav plán  stav

TATRA BANKA OPEN
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Kvalifikačný víkend:  
ani jedna domáca 

hráčka nepostúpila

V kvalifikácii nastúpilo 10 Slo-
veniek. Štyri z nich postúpili do 
druhého kola (Wienerová, Boczo-
vá, Kochanová a Nociarová), ale 
iba Nociarová sa prebojovala do 
finále kvalifikácie. Sympaticky sa 
uviedla Klaudia Boczová, 15-roč-
ná držiteľka voľnej karty, ktorá vy-
hrala nad súperkou druhej stovky 
a zapísala sa na ženský rebríček. 
Solídnou hrou zaujala Nociarová, 
ale vo finále kvalifikácie ju trápilo 
zranenie nohy - i odpor zdatnej sú-
perky Indky Uberoiovej.   

Pondelok: v pavúku  
13 hráčok stovky

V pavúku hlavnej súťaže bolo 13 
hráčok svetovej stovky, čím sa Ritro 
Slovak Open zaradil roku 2006 
k najkvalitnejšie obsadeným tur-
najom ITF s dotáciou 75-tisíc dolá-
rov. Z domácich hráčok štartovalo 
päť, z nich 8. nasadená Martina Su-
chá (81. WTA) rolu favoritky v pr-
vom kole proti krajanke Kristíne 
Kučovej, hrajúcou s  voľnou kartou, 
bez problémov zvládla za 68 minút. 
Pre 16-ročnú členku NTC však bola 
premiéra na veľkom turnaji cen-
nou skúsenosťou i šancou dostať 
sa do počítača WTA. Dominika Ci-
bulková (227. v rebríčku) sa uvie-
dla víťazstvom nad Bieloruskou Ta-
tianou Pučekovou (113.), ktorá už 
v minulosti bola 55. na svete. Se-
demnásťročná Bratislavčanka bola 
trpezlivejšia a aktívnejšia v dlhých 
výmenách a po výhre zaradila skalp 
Bielorusky medzi svojich päť naj-
cennejších. To ešte netušila, že ich 
získa v Sibamac aréne viac...     

Utorok: jednotka 
skončila v prvom kole

Vyradenie najvyššie nasadenej 

Češky Lucie Šafářovej (39.) nemec-
kou kvalif ikantkou Barroisovou 
(144.) bolo nemilým prekvapením 
prvého kola. „V Bratislave mi to ne-
sadlo... Hala je krásna, no ja som 
si nezvykla na povrch, najmä však 
na nové rámy mojich rakiet. Ten-
to turnaj som uprednostnila pred 
štartom v Linzi, lebo som si chce-
la zahrať pár zápasov...“ povedala 
Češka, ktorú pred začiatkom pri-
šiel do Bratislavy povzbudiť aj jej 
priateľ, čerstvý hráč TOP 10, Tomáš 
Berdych. Ani jeho morálna pod-
pora však nepomohla. Deň bez zá-
pasu domácej tenistky v programe 
sa odrazil na návštevnosti – na tri-
búnach bolo divákov poskromne.    

Streda: z našich  
zostala len cibulková

Kritický deň turnaja – zo šty-
roch domácich aktérok vyhrala iba 
Cibulková – súboj s Nemkou Hen-
keovou zvládla po skvelom výkone 
za 74 minút. Najväčším sklamaním 
pre divákov bolo vystúpenie Mag-
dalény Rybárikovej (331.). Prehru 
so Švajčiarkou Gagliardiovou (127.) 
však Rybáriková, členka NTC, brala 
realisticky: „Bola by som sklamaná, 
keby som nastúpila v plnej forme. 
Hrala som ale po trojmesačnej pa-
uze, navyše krátko pred turnajom 
som brala antibiotiká. Mala som 
angínu, aj svoju osemnástku som 
oslavovala v posteli s horúčkami,“ 
vravela smutná piešťanská ro-
dáčka, ktorá si návrat na dvorce 
predstavovala inak. Pre Janu Ju-
ricovú (334.) bola Španielka Po-
usová-Tiová (102.) privysokou pre-
kážkou. „Bol to môj prvý väčší tur-
naj v kariére, navyše doma, bola 
som nervózna, urobila som veľa 
chýb,“ komentovala svoju hru člen-
ka NTC. Suchá v osemfinále pod-
ľahla Američanke Tuovej (92.) po 
dramatickou priebehu – prehrávala 

Skvelý triumf cibulkovej – s voľnou kartou až k titulu
V Sibamac aréne NTC dostalo šancu hrať na medzinárodných  majstrovstvách Slovenska v tenise žien 15 domácich tenistiek

Dominika CIBULKOVÁ po víťazstve...     ...v objatí otca Milana

2:6, 2:5, keď otočila vývoj, ale priaz-
nivý zvrat jej súperka nedovolila využiť 
a prehrala 2:6, 7:6(5), 4:6.    

Štvrtok:  
štvrťfinále bez Češiek

O turnaj Ritro Slovak Open prejavilo, 
okrem domácich tenistiek, záujem naj-
viac Češiek (vo dvojhre 9, vrátane kva-
lifikácie), ale ani jedna z nich to ne-
dotiahla do štvrťfinále. Do osemfinále 

sa prebojovala iba šikovná ľaváčka Ive-
ta Benešová (58.), pravda, ani ona pro-
ti Gagliardiovej nedokázala využiť šan-
ce a hladko prehrala 3:6, 3:6. Žeby sa 
Češkám, budúcim súperkám Slovenska 
v Pohári federácie, nedarilo v Sibamac 
aréne? Benešová bola jedinou nasade-
nou hráčkou štvrtkového osemfinále, 
ktorá nesplnila papierové prognózy. 
Všetky ostatné nasadené postúpili do 
osmičky: Oprandiová po výhre nad Ka-

Martina SUCHÁ vypadla v osemfinále Magdaléna RYBÁRIKOVÁ sa lúčila už v prvom kole

Turnaj Ritro Slovak Open sa zaradil do zoznamu medzinárodných 
majstrovstiev Slovenska, ktorého prvou kapitolou bol roku 
1995 turnaj Telecom Slovak Open s dotáciou 75-tisíc dolárov 
(vyhrala ho Poľka Grzybowská) . Tohtoročný turnaj bol v po-
radí deviatym šampionátom a čo je potešiteľné, v silnej me-
dzinárodnej konkurencii ho vyhrala Slovenka . Nie je však prvou 
domácou medzinárodnou šampiónkou – v rokoch 1996 a 1997 
zvíťazila na majstrovstvách Henrieta Nagyová . Potom už všet-
ky tituly putovali za hranice: 1998 – Sanchezová-Lorenzová 
(Šp .), 1999 vonku Srebotniková (Slov .) v hale Mauresmová 
(Fr .), 2000 – Bedáňová (ČR), 2001 – Grandeová (Tal .), 2002 
– Matevžičová (Slov .) a  - po štvorročnej prestávke – ho  roku 
2006 vyhrala Cibulková . Ako sa odvíjala premiéra Ritro Slovak 
Open 2006 deň po dňoch?
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Skvelý triumf cibulkovej – s voľnou kartou až k titulu
V Sibamac aréne NTC dostalo šancu hrať na medzinárodných  majstrovstvách Slovenska v tenise žien 15 domácich tenistiek

Dekorácia: víťazka Dominika CIBULKOVÁ a finalistka Kristina BAR-
ROISOVÁ

Fan klub Dominiky Cibulkovej, tretia zľava mama víťaznej Slovenky

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ sa lúčila už v prvom kole
Členky NTC Kristína KUČOVÁ a Klaudia 
BOCZOVÁ vo štvorhre

nepiovou, Pironkovová vyradila 
niekdajšiu hráčku prvej dvadsiatky 
Luxemburčanku Kremerovú a Ruska 
Byčkovová Pousovú-Tiovú.

Piatok: kto je smelý,  
je úspešný

Cibulková nastúpila proti Cve-
tane Pironkovovej s rešpektom. Bol 
pochopiteľný, veď išlo o štvrťfinále 
medzi 227. hráčkou sveta a 64., 
ktorá je číslom jeden v Bulharsku. 
Naša tenistka prehrávala 2:5, keď 
opäť nabrala odvahu a smelou hrou 
vyrovnala a doviedla prvý set do 
tajbrejku. V ňom najprv odvrátila 
setbal súperky a následne svoj prvý 
premenila. V druhom sete prelomila 
podanie Bulharky v pravej chvíli - za 
stavu 5:4 premenila druhý meč-
bal. „Toto je môj najcennejší skalp 
v kariére,“ konštatovala Cibulková. 
„Nebála som sa za nijakého stavu 
hrať svoju hru. To rozhodlo.“ 

Sobota:  
nečakané finalistky

Zloženie semifinálového kvar-
teta bolo zaujímavé: kvalifikantka 
Barroisová, Gagliardiová, ktorá sa 
vmestila do hlavného turnaja tes-
ne, Cibulková s voľnou kartou a Tu-
ová, Američanka, ktorá si jediná 
na základe hry i skúseností mohla 
robiť nádej na celkové víťazstvo. 
Všetko však bolo inak. Nemecká 
kvalifikantka po dvoch setoch po-
slala domov Gagliardiovú. A po-
tom Tuovej chrbát nevydržal sú-
boj s Cibulkovou. Hoci Američanka 
mohla rozhodnúť o postupe do fi-
nále vo dvoch setoch, veď nad Slo-
venkou viedla už 6:4 a 4:1! Prav-
da, Cibulková opäť ukázala svoju 
najväčšiu zbraň – bojovnosť. Dru-
hý set získala a v treťom viedla 3:1, 

keď jej súperka pre bolesti chrbta 
zápas skrečovala. „Ešte sa mi zdá, 
že je 3:1 a ja musím v zápase po-
kračovať,“ líčila Dominika svoje 
pocity na pozápasovej tlačovke. Fi-
nále bolo v tej chvíli pre Slovenku 
krásnou realitou a celkové víťazstvo 
iba snom.

Nedeľa: sviatok  
v Sibamac aréne

Organizátori si nemohli želať lep-
šie vyvrcholenie, ako účasť domácej 
hráčky vo finále. Na 24-ročnej Nem-
ke Barroisovej, ktorá vyhrala v Bra-
tislave sedem zápasov, sa prejavila 
únava v nepravej chvíli. Podľa reb-
ríčkovej pozície (144.) bola proti 
Cibulkovej favoritkou. V porovnaní 
s jednou z najmenších slovenských 
tenistiek (161 cm) mala i 20-cen-
timetrovú výškovú prevahu a aj 
lepší vstup do zápasu – viedla 2:0 
a 3:1. Ale to bolo málo na bojovo 
naladenú Slovenku. Tá si šancu vy-
hrať zatiaľ svoj najväčší turnaj, na-
vyše pred domácimi fanúšikmi, z 
ktorých si podaktorí obliekli tričká 
so sloganom Dominika do toho, ne-
nechala ujsť. Po prehranom prvom 
sete zhasla Barroisovej iskra. O to 
viac sa rozhorela Cibulkovej. Za sta-
vu 5:0 pri podaní súperky mala meč-
bal, ale Nemke ponúkla symbolický 
gem a napokon vyhrala 7:5, 6:1. 
Prvý ju vyobjímal otec Milan a po-
tom prijímala blahoželania mno-
hých známych i neznámych. „Je to 
super, je to super“ opakovala šťast-
ná víťazka, ktorá ziskom 11 160 do-
lárov zveľadila rodinný rozpočet 
a 65 bodmi zlepšila svoj rebríček 
o 71 miest – z 227. skočila na sen-
začné 156. 

Zuzana WISTEROVÁ
Snímky: Dušan BARBUŠ

záPORy A KlAdy TURNAjA RiTRO SlOVAK OPEN 2006

  z desiatich slovenských kvalifikantiek 
ani jedna nepostúpila do hlavného tur-
naja

  málo divákov na prvých kolách – typický 
obraz aj z iných, ešte väčších turnajov

  priskorý štart Magdalény Rybárikovej po 
zranení, trojmesačnej pauze a chorobe

  možnosť štartu až 15 slovenských hrá-
čok, potvrdenie opodstatnenosti tur-
naja

  nebojácne vystúpenie 15-ročnej Klaudie Boczovej v kvalifikácii

  senzačné víťazstvo domácej Dominiky Cibulkovej, držiteľky voľ-
nej karty

Ritro Slovak Open
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Hráte tenis a chcete byť tenis au pair vo Veľkej Británii? Tenis au pair hrá s deťmi v rodine tenis a pracuje  
v tenisových kluboch ako sparingpartner, asistent trénera alebo tenisový tréner. Viac informácií nájdete 
na www.MyTennisZone.com V prípade záujmu kontaktuje Petru na tel. č. +421255563939, 
fax. č.:+ 421255565873 alebo na e-mailovej adrese: info.sk@mytenniszone.com

Tenis au pair vo Veľkej Británii 
– My Tennis Zone

„Streda bola kritickým dňom. 
Martina Suchá odohrala ťažký zápas 
s Tuovou. Víťazstvo jej ušlo tesne. 
Magdaléne Rybárikovej sa návrat 
po dlhej prestávke nevydaril tak, 
ako si to predstavovala ona, aj my. 
Asi potrebovala ešte aspoň týždeň 
rekonvalescencie. Veľmi chcela hrať, 
chceli sme jej dať príležitosť. V pavúku 
zostala z našich len Dominika 
Cibulková a mal som obavy, že na 
záver nás bude dokopy pätnásť, ktorí 
budeme v nedeľu odovzdávať cenu 
víťazke...,“ vravel Moška s dôvetkom, 
že ho napokon diváci účasťou na 
finále prekvapili - bolo ich takmer 
dvetisíc. „Naučili sa už chodiť do 
Sibamac arény a záverečné zápasy 
mali dobrú úroveň.“ 

O ROK dOTáciA  
100-TiSíc

V hodnotení riaditeľa turnaja Ritro 
Slovak Open zaznelo i to, že mal z ob-
novenia tradície ženského turnaja, 
ktorý je i domácim šampionátom, 

po štvorročnej pauze určité obavy. 
,,Skvelá púť Dominiky Cibulkovej, dr-
žiteľky voľnej karty, až k víťazstvu na 
šampionáte, dala odpoveď na to, že 
takéto turnaje musíme robiť. Je to 
vynikajúca príležitosť pre naše mla-
dé talenty. A pre mňa obrovské za-
dosťučinenie. Cesta, ktorú sme na-
stúpili, je správna a budeme na nej 
pokračovať,“ zdôraznil Moška a ozná-
mil, že o rok bude dotácia 100-tisíc 
dolárov. Medzinárodná tenisová fe-
derácia na rok 2007 schválila novú 
úpravu. Turnaje ITF najvyššej ka-
tegórie budú mať namiesto doteraj-
ších 75-tisíc dolárov, dotáciu 100-ti-
síc. Igor Moška: „Hneď sa do tejto ka-
tegórie prihlásime. Verím, že máme 
veľkú šancu turnaj dostať. Zároveň 
sme si podali prihlášku na WTA Tour. 
Roku 2008 by sme sa mohli na okruhu 
uchádzať o turnaj s dotáciou 140-tisíc 
dolárov. Máme veľa šikovných diev-
čat, ktoré - aj keď v tomto roku pre-
hrali - majú  perspektívu. Páčila sa mi 
15-ročná Boczová, ktorá dostala voľ-

nú kartu do kvalifikácie a vo svojom 
prvom zápase medzi ženami zdolala 
164. hráčku sveta. Ukázali sa aj ďal-
šie hráčky. Prísľubom je Kristína Ku-
čová. Magdaléna Rybáriková po zra-
není asi nemohla podať lepší výkon. 
Máme talenty, ktoré sú budúcnosťou 
slovenského tenisu. Potrebujú takéto 
turnaje, aby doma mohli získavať 
body do svetového rebríčka.“

dVA TURNAjE  
V jEdNOM TERMíNE

Už pred rokmi predstavil Moška 
myšlienku spoločného turnaja mu-
žov a žien. Nevzdal sa jej. ,, Nahrávajú 
nám aj zmeny, o ktoré sa usilujú obe 
asociácie - ATP a WTA. I oni chcú 
viac spoločných turnajov. V budúcom 
roku by ich malo byť desať. Vízia, kto-
rú som mal pred tromi rokmi, sa môže 
naplniť. Určite to ešte nebude roku 

2007, pretože ženský turnaj potrebu-
jeme vybudovať. Aj keď išlo o deviaty 
ročník medzinárodného šampionátu 
Slovenska, predsa len nemožno za-
budnúť, že sme mali štvorročnú pa-
uzu. Turnaj potrebuje zo dva ročníky 
na to, aby získal meno aj v povedomí 
Bratislavčanov. Potom príde správny 
čas, aby sme oba turnaje spojili do 
jedného termínu.“ 

Riaditeľ najvýznamnejších slo-
venských tenisových turnajov si mys-
lí, že v závere sezóny by mohli na Slo-
vensko prísť dobrí hráči, ktorí počas 
roka štartujú aj na vyššie dotovaných 
podujatiach. S 13 hráčkami svetovej 
stovky bolo obsadenie Ritro Slovak 
Open na úrovni 140-tisícového tur-
naja WTA Tour, čo potvrdila aj jediná 
nasadená Slovenka Martina Suchá. 

„Mal som už nezáväzné stretnutie 
so sponzorom Ritro Finance, s ktorým 
máme podpísanú zmluvu na  tri roky. 
Spoločný turnaj by sa asi posunul do 
termínu, v ktorom sa hrá Tatra ban-
ka Open. Teda na začiatok novembra. 
V tom čase sa hrajú záverečné turnaje 
Masters,  na ktorých štartuje len ab-
solútna špička. „Pravda, najprv mu-
síme ženský turnaj vybudovať tak, 
aby bol na úrovni  mužského. Aby sme 
potom spájali dve rovnocenné pod-
ujatia,“ pripomína Moška. 

(zw)

Riedko zaplnené tribúny v prvých kolách sú sprievodným znakom 
tenisových turnajov . Ani organizátori Ritro Slovak Open si 
nerobili ilúzie, že to bude v Sibamac aréne iné . Každý však veril, 
že v turnajovej koncovke bude mať domáci tenis zastúpenie a cez 
víkend stúpne i návštevnosť . Napriek tomu zažil riaditeľ turnaja 
Igor Moška (na snímke) uprostred podujatia slabú chvíľu, keď sa 
na centri striedali Slovenky a jedna za druhou vypadávala . 

Riaditeľ sa nevzdáva vízie na spoločný turnaj
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igor.moska@stz.sk

Sekretariát:
tel.: 02/492 09 801
fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek
Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas
tel.: 02/492 09 809
fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ:
Ing. Ladislav Macko 
tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk
Asistentka:

Mgr. Miriam Macková
tel.: 02/492 09 832
fax: 02/492 09 882

miriam.mackova@stz.sk

Medzinárodný úsek
Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník
tel.: 02/492 09 877
fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk
Športovo-technický úsek:

Sekretárka:
Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886
fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk
Alena Černušáková
tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk
Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886
zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING  
spol . s r . o .

Príkopova 6, 
831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ:
Ing. Ivan Greguška
tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk
Pokladňa:

Oľga Liptáková
tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie
Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová
tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk
redaktor:

prom. fil. Eduard Bednárik
tel.: 02/492 09 895

eduard.bednarik@stz.sk
Počítačové oddelenie:

Správca퀯siete:  
Ing. Augustín Straka 

augustin.straka@stz.sk

BRATISLAVSKý 
TENISOVý ZVäZ

Sekretár:
Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk
Sídlo: Príkopova 6, 831 03 

Bratislava
tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642
Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h
Utorok a štvrtok:
14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKý 
TENISOVý ZVäZ

Sekretár:
 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Beluša 2
Listový kontakt:  

Pod Párovcami 14,  
921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675
tel./fax.: 033/76 26 628

tel. byt: 033/76 22 341
mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:
pondelok - piatok

8.00 - 12.00 h
Okrem stredy:  

14.00 - 19.30 h

STREDOSLOVENSKý 
TENISOVý ZVäZ

Sekretárka:
Dagmar Regendová
tenis@sportbb.sk

Sídlo:  
Partizánska cesta 93,  

975 84 Banská Bystrica
Listový kontakt:  

P. O. Box 158, 975 84 
Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 252
tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01
Úradné hodiny: 

pondelok - piatok
9.00 - 15.00 h 

VýCHODOSLOVENSKý 
TENISOVý ZVäZ

Sekretár:
 Ing. František Krepelka
krepelka@netkosice.sk
Sídlo: Vodárenská 15,  

041 01 Košice
Listový kontakt: Stará 

Baštová 7, 040 01 Košice
tel./fax.: 055/ 63 34 939
tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51
Úradné hodiny:

pondelok - piatok
16.00 - 18.00 h

NÁRODNé TENISOVé 
CENTRUM, a . s .

Príkopova 6,
831 03 Bratislava

Recepcia:
tel.: 02/492 09 888

Sekretariát:
Jana Poláková 

tel.: 02/492 09 845
jana.polakova@stz.sk

Technický riaditeľ:
Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800
fax: 02/492 09 840
pavel.polak@stz.sk
zástupca riaditeľa:

Ing. Peter Grandtner
tel.: 02/492 09 831
fax: 02/ 492 09 878

peter.grandtner@stz.sk
Marketing:

Marketingový riaditeľ:
Mgr. Roman Martinec
mobil: 0903/221 552
tel.: 02/492 09 807

roman.martinec@stz.sk
Lucia Cvengrošová

mobil: 0908 743 869
tel.: 02/492 09 808

lucia.cvengrosova@stz.sk

 ` 

KARZOSPOL s.r.o. Nám. SNP 1
921 01 Pieš any, tel./ fax: 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678

prevádzka: Pieš any, Rekrea ná ul., areál  rmy LUKOR
karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

  REALIZUJEME:
VÝSTAVBU A REKONŠTRUKCIE ŠPORTOVÍSK

UMELÉ POVRCHY A ZARIADENIA

SKORO VŠETKO PRE TENISOVÉ DVORCE
KOMPLETNÝ VÝBER TOVARU:

umelé iary, st piky, seda ky
kefy, sie ova ky, hrabadlá
športové siete, ochranné siete
zásteny, tienidlá na oplotenie
pracovné náradie, pomôcky

ALU program: vybavenie dvorcov, náradie

    BADMINTON
kompetná dodávka a montáž ihriska
športová podlahovina Technobat 3000,
mäkký náš ap - špeciálne pre badminton
stabilné ihrisko:  xované na pevný podklad
mobilné ihrisko: jednoduchá manipulácia
dodávka konštrukcie so sie ou

VHODNÉ DO TELOCVI NÍ A HÁL
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VýSLEDKy

21 . – 29 . 10 . 2006

D v o j h r a

Kvalifikácia
1 . kolo: Kremerová (1-Lux.) - Malenovská 
60, 61, Kosinská (Poľ.) - Pochabová 75, 
62, Wienerová - Vaňková (ČR) 64, 61, 
Čachnašviliová (5-Gruz.) - Paštiková (ČR) 64, 
61, Sakowiczová (2-Poľ.) - Jolková (Nem.) 
61, 60, Henkeová (Nem.) - Vajdová 60, 62, 
Kolatová (Poľ.) - Gojneová (Rum.) 76(3), 
76(5), Boczová - Hrádecká (7-ČR) 61, 63, 
Lisjaková (3-Chorv.) - Šeděnková (ČR) 61, 61, 
Nociarová - Tvarošková 76(2), 64, Uberoiová 
(Ind.) - Kurhajcová 46, 62, 62, Bacsinszká 
(8-Švajč.) - Stanciuteová (Lit.) 64, 64, 
Barroisová (4-Nem.) - Juraková (Chorv.) 
62, 60, Andrieuxová (Fr.) - Penkovová 
(Bul.) 64, 62, Kochanová - Mlčochová - 30 
skr., Strýcová (6-ČR) - Klepačová (Slo.) 
62, 61, 2 . kolo: Kremerová - Kosinská 61, 
63, Čachnašviliová - Wienerová 63, 46, 
64, Henkeová - Sakowiczová 63, 76(12), 
Kolatová - Boczová 62, 63, Nociarová - 
Lisjaková 16, 63, 64, Uberoiová - Bacsinszká 
64, 06, 64, Barroisová - Andrieuxová 64, 
61, Strýcová - Kochanová 64, 63, 3 . kolo 
(finále): Kremerová - Čachnašviliová 
76(2), 75, Henkeová - Kolatová 46, 63, 64, 
Uberoiová - Nociarová 63, 64, Barroisová 
- Strýcová 75, 64. 

Hlavná súťaž
1 . kolo: Barroisová - Šafářová (1-ČR) 
36, 61, 63, Čachnašviliová - Zakopalová-
Koukalová (ČR) 62, 62, Briantiová (Tal.) 
- Voskobojevová (Rus.) 64, 64, Pinová 
(7-Fr.) - Ondrášková (ČR) 60, 61, Benešová 
(3-ČR) - Uberoiová 64, 64, Gagliardiová 
(Švajč.) - Rybáriková 61, 62, Pousová-
Tiová (Šp.) - Juricová 64, 63, Byčkovová 
(6-Rus.) - Bejgelzimerová (Ukr.) 63, 
64, Pironkovová (5-Bul.) - Klöselová 
(Nem.) 76(5), 76(5), Kremerová - Vinciová 
(Tal.) 63, 61, Cibulková - Pučeková (B-rus.) 
63, 63, Henkeová -Jakimovová (4-B-rus.) 
61, 61, Suchá (8) - K. Kučová 63, 62, 
Tuová (USA) - Savčuková (Ukr.) 63, 61, 
Kanepiová (Est.) - Foretzová (Fr.) 62, 
62, Oprandiová (2-Tal.) - Flipkensová 

(Bel.) 62, 36, 63, 2 . kolo: Barroisová 
– Čachnašviliová 63, 46, 61, Briantiová 
– Pinová 76(7), 64, Gagliardiová – Benešová 
63, 63, Byčkovová - Pousová-Tiová 62, 36, 
76(3), Pironkovová – Kremerová 61, 64, 
Cibulková – Henkeová 62, 61, Tuová – Suchá 
62, 67(5), 64, Oprandiová – Kanepiová 46, 
64, 63, štvrťfinále: Barroisová – Briantiová 
63, 61, Gagliardiová – Byčkovová 62, 
62, Cibulková – Pironkovová 76(6), 64, 
Tuová – Oprandiová 62, 64, semifinále: 
Barroisová – Gagliardiová 64, 75, Cibulková 
– Tuová 46, 75, 31 ret., finále: Cibulková 
– Barroisová 75, 61.

Š t v o r h r a
1 . kolo: Benešová, Strýcová (1) - Kremerová, 
Stanciuteová 64, 63, Čaknašviliová, Henkeová 
- Briantiová, Oprandiová 61, 64, Jansová, 

Rosolská (4-Poľ.) - Bejgelzimerová, Klöselová 
61, 62, Boczová, Kučová - Kochanová, 
Wienerová 64, 61, Pučeková, Uberoiová 
- Kurhajcová, Tvarošková 61, 46, 63, 
Dekmeijereová, Uhlířová (3-Lot./ČR) – D. 
Klemenschitsová, S. Klemenschitsová (Rak.) 
61, 62, Klepačová, Kosinská - Byčkovová, 
Juraková 76(5), 62, Hradecká, Paštiková (2) - 
Cibulková, Rybáriková 61, 46, 64, štvrťfinále: 
Čaknašviliová, Henkeová – Benešová, Strýcová 
62, 62, Jansová, Rosolská – Boczová, Kučová 
63, 64, Dekmeijereová, Uhlířová – Pučeková, 
Uberoiová 63, 63, Hrádecká, Paštiková 
– Klepačová, Kosinská 64, 64, semifinále: 
Jansová, Rosolská – Čaknašviliová, Hankeová 
63, 60, Hrádecká, Paštiková – Dekmeijerová, 
Uhlířová 16, 64, 63, finále: Jansová, Rosolská 
– Hrádecká, Paštiková 61, 63. 

VýSLEDKy

4 . –12 . 11 . 2006

D v o j h r a
Kvalifikácia 
1 . kolo Balleret (1-Mon.) - Bondarenko 
(Ukr.) 75, 61, J. Minář (ČR) - Krkoška (ČR) 
63, 62, Horný  - Macko 76, 63, Brizzi (8-Tal.) 
- Pažický 63, 62, Marray (2-V.Brit.) - Zelenay 
46, 60, 61, Mečíř - Janúch 63, 63, Chramosta 
(ČR) - Martin 62, 63, Reister (5-Nem.) 
- Horečný  62, 76(2), Auckland (3-V.Brit.) 
- Polášek 61, 63, Semjan - Sikora 64, 62, 
Kutáč (ČR) - Haider-Maurer (Rak.) 63, 63, 
Červenák (6) - Enev (Bul.) 63, 61, Rosol 
(4-ČR) - Lojda (ČR) 46, 76(2), 63, Trajkov 
(Bul.) - Stančík 67(5), 75, 63, Čermák (ČR) 
- Haider-Maurer (Rak.) 76(2), 63, Čapkovič 
(2) - Frelich (ČR) 60, 62, 2 . kolo: Minář 
- Balleret 63, 75, Brizzi - Horný 64, 61, 
Marray - Mečíř 63, 63, Reister - Chramosta 
64, 64, Semjan - Auckland 63, 61, Červenák 
- Kutáč 62, 63, Rosol – Trajkov 63, 76(4), 
Čermák - Čapkovič 64, 64, 3 . kolo (finále): 
Minář - Brizzi 63, 67(5), 75, Červenák - 
Semjan 67(4), 63, 64, Marray - Reister 46, 
64, 62, Rosol - Čermák 46, 36.
Hlavná súťaž
1 . kolo: Becker (1-Nem.) – I. Minář (ČR) 
64, 61, Dlouhý (ČR) – Gabašvili (Rus.) 26, 
76(5), 62, Luzzi (Tal.) – Lorenzi (Tal.) 62, 
64, Korolev (8-Rus.) – Košler (ČR) 63, 64, 

Koubek (4-Rak.) – Čermák 64, 75, Carlsen 
(Dán.) – J. Minář 76(6), 75, Kubot (Poľ.) 
– Vik (ČR) 62, 63, Del Potro (5-Por.) – Lacko 
62, 62, Starace (7-Tal.) – Marray 46, 64, 63, 
Červenák – Stachovský (Ukr.) 64, 76(5), 
Zíb (ČR) – Labadze (Gruz.) 63, 60, Greul 
(3-Nem.) – Ulihrach (ČR) 75, 61, Sluiter (6-
Hol.) – Bogdanovic (V.Brit.) 62, 64, Bolelli 
(Tal.) – Economidis (Gr.) 60, 64, Mertiňák 
– Kližan 63, 64, Tipsarevič (2-SaČH) – Zverev 
(Nem.) 67(5), 76(3), 64, 2 . kolo: Dlouhý 
– Becker 76(3), 60, Luzzi – Korolev 75, 06, 
63, Koubek – Carlsen 76(2), 26, 64, Kubot 
– Del Potro 61, 43 ret., Červenák – Starace 

63, 67(6), 76(4), Zíb – Greul w.o., Sluiter 
– Bolelli 62, 62, Mertiňák – Tipsarevič 26, 
63, 76(3), štvrťfinále: Dlouhý – Luzzi 46, 
61, 76(5), Kubot – Koubek 62, 63, Červenák 
– Zíb 76(5), 60, Mertiňák – Sluiter 46, 63, 
64, semifinále: Dlouhý – Kubot 76(6), 46, 
64, Mertiňák – Červenák 62, 63, finále: 
Mertiňák – Dlouhý 76(4), 64.  

Š t v o r h r a
1 . kolo: Dlouhý, Vízner (1-ČR) – Marray, 
Zovko (V.Brit./Chorv.) 76(9), 63, Ulihrach, 
Zíb – Bednarek, Zverev (Poľ./Nem.) 57, 75, 
10:4, Mertiňák, Vik (4) – Becker, Kubot 
62, 62, Butarac, Parrott (USA) – Čapkovič, 

Zelenay 75, 75, Auckland, Delgado (V.Brit.) 
– Červenák, Lacko 76(1), 76(7), Coetzee, 
Wassen (3-JAR/Hol.) – Kližan, Martin 63, 
61, Luzzi, Starace – Economidis, Lorenzi 63, 
46, 10:4, Kerr, Murray (Austr./V.Brit.) – Pála, 
Škoch (2-ČR) 67(5), 64, 10:5, štvrťfinále: 
Dlouhý, Vízner – Ulihrach, Zíb 63, 76(6), 
Butorac, Parrott – Mertiňák, Vik 26, 76(1), 
11:9, Aucklad, Delgado – Coetzee, Wassen 
63, 76(5), Kerr, Murray – Luzzi, Starace 63, 
64, semifinále: Butorac, Parrott – Dlouhý, 
Vízner w.o., Kerr, Murray – Aucklad, Delgado 
64, 36, 10:5, finále: Butorac, Parrott – Kerr, 
Murray 75, 63.

Tatra banka Open

Ritro Slovak Open

DVOJHRA: Michal MERTIŇÁK (SR) , ŠTVORHRA: Eric BUTORAC, Travis PARROTT (USA)

DVOJHRA: Dominika CIBULKOVÁ (SR), ŠTVORHRA: Alicja ROSOLSKÁ, Klaudia JANSOVÁ (Poľ.)
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TOP 20 a 10 na svete

NASADZADZOVACIE REBRÍČKy
Poradie ku dňu 20. 11. 2006

ATP

DVOJHRA

1. Federer (Švajč.)     8370
2. Nadal (Šp.) 4470
3. Davydenko (Rus.) 2825
4. Blake (USA) 2530
5. Ljubičič (Chorv.) 2495
6. Roddick (USA)  2415
7. Robredo (Šp.) 2375
8. Nalbandian (Arg.)  2295
9. Ančič (Chorv.) 2060

10. González (Čile) 2015
11. Haas (Nem.) 1890
12. Baghdatis (Cyp.) 1860
13. Berdych (ČR) 1705
14. Ferrer (Šp.) 1475
15. Nieminen (Fín.) 1460
16. Djokovič (Srb.) 1380
17. Murray (V.Brit.) 1370
18. Gasquet (Fr.) 1365
19. Štěpánek (ČR) 1340
20. Hewitt (Austr.)  1315

ŠTVORHRA
1. Bryan B. (USA)  5900
1. Bryan M. (USA)  5900
3. Mirnyj (B-rus.)  5850
4. Björkman (Švéd.)  5775
5. Knowles (Bah.)  4125
5. Nestor (Kan.) 4125
7. Hanley (Austr.) 4065
8. Ullyett (Zimb.)  4015
9. Damm (ČR)       3620

10. Santoro (Fr.) 3360
11. Zimonjič (Srb.)        3310
12. Paes (Ind.) 3285
13. Erlich (Izr.) 2460
13. Ram (Izr.) 2460
15. Vízner (ČR) 2305
16. Fyrstenberg (Poľ.) 2190
17. Matkowski (Poľ.) 2190
18. Perry (Austr.) 2080
19. Aspelin (Švéd.) 2080
20. Dlouhý (ČR) 2003

WTA

DVOJHRA
1. Heninová (Bel.) 3998
2. Šarapovová (Rus.)       3532
3. Mauresmová (Fr.)  3391
4. Kuznecovová (Rus.) 2523
5. Clijstersová (Bel.) 2215
6. Petrovová (Rus.) 2189
7. Hingisová (Švajč.) 2018
8. Dementievová (Rus.)  1875
9. Schnyderová (Švajč.) 1578

10. Vaidišová (ČR) 1391
11. Safinová (Rus.) 1390
12. Jankovičová (Srb.) 1211
13. Čakvetadzeová (Rus.) 1144
14. Ivanovičová (Srb.) 1053
15. Schiavoneová (Tal.) 1032
16. Myskinová (Rus.)  1000
17. Bartoliová (Fr.) 988
18. HANTUCHOVÁ (SR) 986
19. Grönefeldová (Nem.) 922
20. Peerová (Izr.) 894

ŠTVORHRA

1. Raymondová (USA)  3858
1. Stosurová (Austr.) 3858
3. Jie Ženg (Čína) 2996
4. Zi Jang (Čína) 2996
5. Blacková (Zimb.)  2516
6. Stubbsová (Austr.)  2501
7. Srebotniková (Slo.) 2242
8. Peschkeová (ČR) 2193
9. Schiavoneová (Tal.) 2094

10. Ruano Pascualová (Šp.) 2076
11. Grönefeldová (Nem.) 1799
12. Sugijamová (Jap.)  1772
13. HANTUCHOVÁ (SR) 1766
14. Suarezová (Arg.) 1742
15. Shaughnessyová (USA) 1663
16. Safinová (Rus.) 1632
17. Huberová (JAR) 1593
18. Zvonarevová (Rus.) 1524
19. Medinová (Šp.) 1315
20. Dechyová (Fr.) 1277

ITF

JUNIORI 

1. De Bakker (Hol.) 1446
2. KLIŽAN (SR) 937
3. Lojda (ČR) 915
4. Eysseric (Fr.) 900
5. Santos (Braz.) 800
6. Sidorenko (Fr.) 783
7. Belič (Chorv.) 751
8. Damico (USA) 722
9. Luncanu (Rum.) 721

10. Černov (Rus.) 688

JUNIORKy

1. Pavľučenková (Rus.) 2013
2. Wozniacká (Dán.) 1490
3. Moritová (Jap.) 1007
4. Milevská (B-rus.) 962
5. A. Radwanská (Poľ.) 918
6. Buzarnecsuová (Rum.) 877
7. Antonijčuková (Ukr.) 827
8. Fichmanová (Kan.) 776
9. Cohenová (USA) 775

10. Olaruová (Rum.) 753

Slovenskí hráči do 14 rokov na rebríčku TE 

Poradie ku dňu 16. 11. 2006
5. Horanský Filip 305

24. Freibold Milan 130
27. Partl Adrián 125
37. Vittek Filip 115
53. Čižnár Juraj 85
83. Kianička Adam 52

150. Zeman Matej 30
160. Novodomec Radoslav 30
169. Šimon Ján 25
209. Kasák Lukáš 15
268. Simčák Juraj 10
----------------------------------------
4. Juhászová Vivien 500

11. Čepelová Jana 350
23. Mészárosová Michaela 230

37. Pondušová Karolína 170
56. Lazarová Barbora 130
61. Záteková Veronika 125
79. Milinkovičová Danica  100

106. Škamlová Chantal 75
130. Uberalová Petra 60
138. Schmiedlová Karolína 55
151. Unčovská Katarína 50
260. Butkovská Lucia 20
301. Molnáriová Vanesa 15
302. Ondrušová Zuzana 15
392. Pochabová Petra 10
392. Kucharová Michala 10
392. Valková Laura 10
413. Petržalková Alexandra 10

SVETOVÉ REBRíČKy

Poradie ku dňu 20. 11. 2006

ATP
MUŽI

RACE - DVOJHRA
21. Hrbatý Dominik  239

191. Klec Ivo 9
230. Mertiňák Michal 5
NASADZOVACÍ REBRÍČEK DVOJHRy
21. Hrbatý Dominik  1238

178. Mertiňák Michal  227
197. Klec Ivo 202
225. Lacko Lukáš   175
285. Červenák Pavol 135
345. Čapkovič Kamil 103
385. Bruthans Viktor  85
607. Bocko Matej 36
620. Semjan Marek 35
621. Zelenay Igor  34
635. Stančík Ján  32
648. Polášek Filip 30
682. Švarc Ladislav  27

1084. Janči Tomáš  6
1127. Borgula Boris 5
1157. Csarnakovics Erik  5
1157. Kližan Martin 5
1185. Macko Michal 4
1253. Polyák František 4
1253. Horečný Matúš 4
1253. Sikora Adrián  4
1422. Peterčák Milan 2
1540. Pažický Michal 1
1540. Somogyi Alexander 1
1540. Varsányi Michal 1
1540. Hromec Martin 1
1540. Bohunický Tomáš 1
1540. Mečíř Miloslav 1
1540. Kurtiš Andrej 1

NASADZOVACÍ REBRÍČEK ŠTVORHRy
45. Mertiňák Michal  1079
71. Hrbatý Dominik  730

213. Čapkovič Kamil  265
285. Bruthans Viktor  193
304. Polášek Filip 179
341. Lacko Lukáš 152
359. Klec Ivo 141
655. Horečný Matúš  49
655. Hromec Martin 49
735. Červenák Pavol 38
740. Bocko Matej 37
753. Zelenay Igor   36
784. Semjan Marek 33
860. Krošlák Ján  26

1004. Stančík Ján 17
1106. Švarc Ladislav  12
1106. Pláteník Vladimír 12
1106. Mečíř Miloslav 12
1186. Miklušičák Peter 12
1202. Csarnakovics Erik 12
1238. Pažický Michal 9
1248. Polyák František 8
1439. Somogyi Alexander 5
1439. Durdík Martin 5
1467. Sikora Adrián 4
1631. Janči Tomáš 2
1631. Martin Andrej 2
1660. Čepel Roman 1
1660. Vajda Marián 1
1660. Šabata Radovan 1
1660. Stankovič Branislav 1
1660. Kližan Martin 1

WTA
ŽENy - DVOJHRA

18. Hantuchová Daniela  986
71. Gajdošová Jarmila 366
85. Suchá Martina  325

156. Cibulková Dominika 174
207. Nagyová Henrieta  130
252. Nociarová Dominika 100
281. Kučová Zuzana  85
298. Kachlíková Katarina  78
324. Cervanová Ľudmila  68
334. Juricová Jana   61
338. Rybáriková Magdaléna 58
363. Kurhajcová Ľubomíra  52
401. Wienerová Lenka  45
413. Tvarošková Lenka  44
434. Hrozenská Stanislava  40
488. Fislová Eva  31
667. Babáková Martina 16
710. Smoleňáková Linda  14
719. Czafiková Kristína 14
825. Vajdová Nikola 10

982. Malenovská Klaudia 6
995. Husárová Janette 6

1077. Veresová Patrícia 5
1091. Balogová Martina 5
1136. Kochanová Monika 4
1163. Mlčochová Katarína 4
1249. Hojčková Lenka 3
1263. Kučová Kristína 3
1455. Bartošová Martina 1
1479. Hojčková Lenka 1

ŠTVORHRA
13. Hantuchová Daniela  1766
38. Husárová Janette  783
69. Gajdošová Jarmila 513

245. Nagyová Henrieta  113
251. Tvarošková Lenka  110
263. Fislová Eva  98
272. Kučová Zuzana   94
299. Hrozenská Stanislava 81
367. Kurhajcová Ľubomíra  59
368. Kachlíková Katarína  59
479. Kučová Kristína 33
578. Babáková Martina  23
605. Cibulková Dominika 20
741. Smoleňáková Linda 12
785. Vajdová Nikola 10
813. Veresová Patrícia 9
878. Kochanová Monika 6
892. Suchá Martina 6
941. Wienerová Lenka 5

1001. Nociarová Dominika 3

ITF
SLOVENSKÍ JUNIORI

2. Kližan Martin 937
23. Martin Andrej 583
95. Mečíř Miloslav                    301

135. Brázdil Eugen  250
239. Klempa Zalán 162
254. Sikora Adrián  155
277. Somogyi Alexander 145
324. Durdík Martin 125
432. Béreš Matúš 91
621. Budoš Marek 57
643. Čepel Roman 55
834. Gašparetz Róbert  33
963. Demko Maroš 26
975. Ševcov Tomáš 26

1173. Gašparetz Alexander 17
1390. Horný Maroš 12
1423. Daniš Marko 11
1430. Horváth Jaroslav 10
1939. Sobotka Ľuboš 2
1939. Bod Tomáš 2

SLOVENSKé JUNIORKy
20. Kučová Kristína 623
30. Boczová Klaudia 502
33. Cibulková Dominika 468
42. Pochabová Michaela 417
62. Malenovská Klaudia 380
86. Širilová Monika 326
93. Kochanová Monika  293

188. Poljaková Katarína 188
198. Kovarčíková Lucia 182
200. Rybáriková Magdaléna 180
210. Veresová Patrícia 173
288. Cigániková Veronika 135
328. Juríková Lenka 121
330. Zlochová Zuzana 120
351. Rebrová Andrea 113
360. Balogová Martina 110
375. Vršková Lucia 103
383. Morgošová Karin 101
422. Tabaková Romana 92
606. Mlčochová Katarína 60
643. Illová Tatiana 55
680. Vajdová Nikola 50
697. Kucianová Kristína 48
833. Mansfeldová Klaudia 36

1180. Mečířová Lucie 18
1193. Sílešová Michaela 18
1193. Hríbiková Miroslava 18
1200. Mravcová Ivana 17
1209. Jankovičová Veronika 17
1209. Schnappová Martina 17
1266. Luknárová Zuzana 15
1293. Popluhárová Andrea 15
1401. Košťálová Martina 11
1423. Jůrová Petra 10
1423. Kuľhová Petra Mária 10
1499. Baranová Katarína 10
1843. Wienerová Lenka 5
1995. Šinská Adriana  2

Slovenskí hráči na svetových rebríčkoch
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Obe akcie sa osvedčili, do rutiny 
priniesli príjemné oživenie, a tak ne-
čudo, že sa opakujú aj v tomto roku. 
Najlepších vo všetkých vekových ka-
tegóriách, podľa výkonnosti, vybera-
lo do 170 odborníkov (tréneri, osob-
nosti, funkcionári, rozhodcovia, no-
vinári píšuci o tenise). S výsledkami 
oboch ankiet vás zoznámime vo dvoj-
čísle 1 – 2/2007.

Potešil nás nielen záujem o našu 
anketu (pred jej uzávierkou sme re-
gistrovali vyše 250 hlasov), ale i to, že 
viacerí čitatelia svoj hlas odôvodnili 
aj komentárom. Ponúkame vám nie-
koľko najzaujímavejších:

Lukáš Kriško, Svidník: „Daniela 
Hantuchová, za grandslamy, Fed Cup 
a záverečný turnaj v Zürichu.“

Ľudovít Kuhloffel, Trenčín: „Páči 

sa mi herný prejav a dlho trvajúca 
výkonnosť Róberta Gašparetza. Fan-
dím mu.“

Rudolf Vozka, Bratislava: „Svoj 
hlas posielam Pavlovi Červenákovi, 
nášmu nádejnému mladému te-
nistovi, ktorý v lete vyhral zaujímavé 
turnaje a prispel tým k zviditeľneniu 
seba i nášho tenisu.“

Vladimír Kurek, Rimavská Sobota: 
„Mám 9 rokov a veľmi rád hrám tenis. 
Dominik Hrbatý je pre mňa veľký vzor. 
Držím mu palce a prajem mu ešte veľa 
víťazstiev.“

Ľubica Kuhloffelová, Trenčín: 
„Daniela Hantuchová znovu objavila 
v tomto roku skryté pozitívne cha-
rakterové rezervy a výkonmi i umiest-
nením sa opäť vrátila do spoločnosti 
najlepších hráčok sveta.“

Eliška Oceľáková, Košice: „Dávam 
svoj hlas Lenke Wienerovej – má špor-
tového ducha, je to skromná a veľmi 
dobrá hráčka.“

Patrik Babindai, Štúrovo: „Da-
niela Hantuchová. V tomto roku si 
to zaslúži vyhrať práve ona, pretože 
sa hlavnou mierou pričinila o postup 
fedcupového tímu do druhej sve-
tovej skupiny a patrí medzi tri svetové 
hráčky, ktoré sú v prvej dvadsiatke vo 
dvojhre i vo štvorhre.“    

Aj z týchto citátov sa dá usudzovať, 
že sympatie k jednotlivým tenistom, 
či tenistkám ovplyvnili v prvom rade 
ich výkony. Ale nepochybne zavážil aj 
ich postoj k reprezentácii Slovenska, 

čo možno ilustrovať na hodnotení Da-
niely Hantuchovej, ktorá vlani do-
stala iba 14 hlasov, kým teraz pod-
statne viac. V tejto súvislosti je za-
ujímavé, že na Jarmilu Gajdošovú, 
našu druhú najlepšiu ženu vo dvoj-
hre, si nespomenul nikto. Darmo je, 
zíde z očí, zíde z mysle...

Zato dorastenka Monika Machál-
ková zo Slávie Právnik, 96. hráčka 
celoštátneho rebríčka dostala, zrej-
me len zo sympatie alebo recesie, až 
päť hlasov. Ale u nás zabodoval aj 
Čech Tomáš Berdych, ktorému pre-
javil obdiv istý Zvolenčan a Rus Ni-
kolaj Davydenko. Hlas dostala aj Da-
niela Cibulková!

Čitatelia majú jasnú prevahu
Vybrali ste si najpopulárnejšieho tenistu roka 2006?

Koniec roka je tu a s ním aj celý rad rozličných ankiet . Ako je 
známe, Slovenský tenisový zväz zvykol každý rok od svojho vzniku 
vyhlasovať „Tenistu roka“ vo všetkých vekových kategóriách . Vlani 
však došlo k inovácii a o najlepších podľa výkonnosti sa rozhoduje 
v ankete odborníkov . A navyše, redakčná rada nášho mesačníka sa 
rozhodla spustiť anketu čitateľov, ktorá rozhoduje o 

najpopulárnejšom tenistovi/tenistke
odchádzajúceho roka.

S výhercami sa stretneme v NTc
Anketu sme uzavreli 26 . novembra . Najpopulárnejšieho slo-

venského tenistu roka vyhlásime 20 . decembra na galavečeri v Ná-
rodnom tenisovom centre . Hosťami slávnosti budú aj dvaja hla-
sujúci, na ktorých sa usmialo šťastie pri našom žrebovaní . Získali 
pozvanie na vyhlasovanie Tenistu roka 2006, kde sa môžu stretnúť 
s najlepšími slovenskými tenistami a dobre sa zabaviť pri hudbe sku-
piny No Name . Mená výhercov uverejňujeme na našej internetovej 
stránke www .stz .sk

Kodeš o svojom živote
Práve vychádza monografia  

o wimbledonskom šampiónovi
Jan Kodeš, wimbledonský 

šampión 1973, oslávil v tomto 
roku šesťdesiatku. Jubileum je 
dobrou príležitosťou, aby si jed-
na z najvýraznejších osobností 
československého tenisu pripo-
menula úspešnú kariéru. V tých-
to dňoch prichádza na český trh 
800-stranová monografia o Ko-
dešovi, obohatená o takmer ti-
síc fotografií. Jej autorom je Petr 
Kolář a má príznačný názov: Tenis 
bol môj život. Vo dvoch častiach 
sa zaoberá Kodešovou tenisovou 
kariérou, komplikovaným ob-
dobím tenisového funkcionára 
a prezidenta Českého tenisového 
zväzu, i trochu náročným rodinným životom. Jan Kodeš je jediným čes-
koslovenským mužským víťazom wimbledonskej dvojhry, bol aj pri jedi-
nom československom víťazstve v Davisovom pohári roku 1980, má vý-
razný podiel na výstavbe tenisového areálu na Štvanici a v Prahe za-
ložil turnaj okruhu ATP. Presne pred rokom zavítal do Bratislavy na da-
viscupové finále Slovensko - Chorvátsko. Do záverečnej časti knihy sa 
dostali aj jeho dojmy z tohto stretnutia.
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1. Národné tenisové 
centrum (NTc)

Muži: L. Lacko, P. Červenák, K. 
Čapkovič, M. Kližan, A. Martin, M. 
Semjan, ženy: M. Rybáriková, J. Ju-
ricová, L. Wienerová, K. Kučová, K. 
Boczová 

2. Strediská vrcholového 
tenisu (SVT)

1 . SLOVAN BRATISLAVA (11)

J. Kovalík, R. Tabaková, P. Jůrová, 
M. Mečíř, B. Kučera, T. Hrunčák, M. 
Kochanová, N. Vajdová, L. Zavarčíko-
vá, L. Mečířová, M. Hončová

2 . SLÁVIA STU BRATISLAVA (8)

I. Košec, A. Partl, M. Meszáro-
šová, M. Kucharová, P. Uberalová, 
R. Kittler, L. Juríková, D. Milinko-
vičová

3 . KÚPELE PIEŠťANy (5)

F. Horanský, M. Brtko, Z. Luknáro-
vá, V. Juhászová, P. Veresová

3. Tréningové strediská 
mládeže (TSM):

1 . SLOVAN BRATISLAVA (10)

M. Žilincová, V. Kačij, M. Buřil, M. 
Zeman, M. Pôbiš, M. Kornoš, N. Vaj-
dová, D. Czödörová, L. Matušková, 
P. Marček

2 . SLÁVIA STU (9)

A. Kianička, M. Caro, M. Kianička, 
K. Unčovská, B. Lazarová, B. Va-
siľková, Š. Česneková, C. Barillová, 
B. Vršková

3 . INTER SLOVNAFT (11)

M. Petržalka, P. Šuran, M. Vošček, V. 

Farkaš, J. Čižnár, R. Polivka, J. Peter-
čáková, K. Pondušová, Z. Ondrušová, 
S. Tumová, A. Petržalková

4 . SLÁVIA PRÁVNIK (8)

M. Dao, Matej Selecký, Michal Se-
lecký, F. Kratochvíla, S. Csomorová, 
R. Šramková, P. Marková, K. Streš-
náková

5 . SLÁVIA TRNAVA (13)

F. Vittek, M.Urban, E. Opálek, O. 
Maco, P. Obal, M. Musil, S. Kriš-
tofovičová, P. Lančaričová, T. Ba-
chárová, L. Hercegová, P. Frišová, 
P. Horáková, S. Jamrichová

6 . KÚPELE PIEŠťANy (11)

F. Müller, Matej Vido, Marek Vido, 
P. Cvik, M. Belanec, F. Kollár, L. 
Bedřich, K. Ponechalová, N. Orav-
cová, C. Oravcová, M. Današová

7 . BANÍK PRIEVIDZA (9)

J. Hostačný, M. Turčan, J. Masár, H. 
Gajdošech, T. Valach, F. Cerulík, V. 
Šálek, Z. Zlochová, L. Vršková

8 . DIXON BANSKÁ BySTRICA (10)

M. Freibold, I. Hric, K. Kucianová, 
Ch. Škamlová, V. Záteková, M. Raj-
čanová, N. Ternuščáková, N. Orav-
kinová, D. Škantárová, A. Mar-
kušková

9 . VySOKé TATRy (7)

J. Stodolovský, J. Mucha, D. Šproch, 
J. Simčák, J. Šimon, K. Poljaková, 
N. Doláková

10 . AKADEMIK KOŠICE (7)

F. Havaj, S. Galdun,  K. Schmiedlová, 
M. Ostrožlíková, G. Brestovičová, 
B. Kötelešová, T. Ilavská

Potešilo konštatovanie, že v našom 
hlavnom meste a blízkom okolí je zvy-
šujúci sa záujem o tenis v radoch detí, 
dobrou správou bola aj aktivita klu-
bov pri organizovaní turnajov v rám-
ci majstrovstiev Bratislavského re-
giónu podľa vekových kategórií, kla-
dom aj početná účasť na turnajoch 
jednotlivcov i tímov. 

Celkove sa na letných súťažiach 
jednotlivcov zúčastnilo 536 tenis-

tov, v súbojoch družstiev 
dokonca až 751 hráčov. 
V jednotlivcoch si naj-
lepšie počínali členovia 
klubu Slávia Agrofert STU, 
ktorí pre svoje farby, vďa-
ka medailovým umiest-
neniam, získali spolu 120 
bodov, druhý skončil Slo-
van Slovenská sporiteľňa 
(54) a tretí AŠK Inter 
(50). V družstvách naj-
viac bodov získala Slávia 
Agrofert STU (48) pred 
Slovanom (38) a Sláviou 
Právnik (12). 

„Na úrovni Bratislav-
ského regiónu je živý zá-
ujem o tenis, prichádzajú 
noví hráči do najmladších 
kategórií HTO a pokračujú 
v mladších a starších žia-
koch, čo je veľmi dobrý 
vývoj u nás už zopár ro-
kov,“ povedal Pavel Polák, 
predseda BTZ. „Máme preto v pláne 
preniknúť s tenisom na vybrané školy 
v Bratislave, od čoho si sľubujeme ešte 
väčší nárast základne. Aby sme každý 
rok mohli vyhodnotiť letnú i zimnú se-
zónu tak ako v tomto roku, keď naše 

turnaje mali vysokú športovú úroveň 
a bol o ne značný záujem v každej ve-
kovej kategórii. Boli by sme radi, keby  
sme opätovne mohli kluby chváliť aj 
za to (tentoraz najmä Sláviu Agrofert 
STU), že sme nemali žiadne problémy 
s usporiadaním bratislavských súťaží, 

či už vonku alebo v zime v halách. Veľ-
kým prínosom bola aj účasť Martina 
Kližana, nebývalo totiž zvykom, že by 
sa na našich regionálnych turnajoch 
zúčastňovali aj hráči, zaneprázdnení, 
tak ako on, účasťou na podujatiach  
v zahraničí.“                 Tibor KŠIŇAN

zaradenie hráčov do tréningových stredísk STz

LETNÍ MAJSTRI BRATISLAVy

HTO: Michal Selecký a Katarína Strešnáková 
(obaja Právnik), mladší žiaci: Richard 
Polívka (Inter), vo štvorhre Michal Kianička 
(STU) - Richard Polívka, družstvo Slávie 
STU. Mladšie žiačky: Petra Uberalová 
(STU), pár Michala Kucharová - Petra 
Uberalová (obe STU), družstvo Slávie STU. 
Starší žiaci: Tomáš Hrunčák (Slovan), 

pár Adam Kianička (STU) - Martin Pôbiš 
(Slovan), družstvo Slovana.  Staršie žiačky: 
Monika Machálková (Právnik), pár Michala 
Kucharová (STU) - Jarmila Peterčáková 
(Inter), družstvo Slovana.  Dorastenci: 
Martin Brondoš, pár Martin Brondoš - Jozef 
Vajda (všetci STU), družstvo Slávie STU. 
Dorastenky: Katarína Mlčochová (STU), 
pár Lucia Mečířová - Lucia Zavarčíková 

(obe Slovan), družstvo Slávie STU.  Muži: 
Martin Kližan (STU), pár Martin Kližan - 
Andrej Martin (Slovan), družstvo Returnu. 
Ženy: Andrea Rebrová (STU), pár Veronika 
Jankovičová (Zohor) - Lucia Zavarčíková 
(Slovan). Seniori - 35+: Marián Hatiar 
(Spoje), pár Vladimír Jaškovič (Ekonóm) 
- Ľubomír Tencer (Spoje), družstvo Slávie 
STU,  40+: Marek Buštík (Slovan),  45+: 

Miroslav Nemček (Return), pár Pavol Gampe 
- Igor Brazdovič (obaja Pezinok), družstvo 
Výskumného ústavu zváračského,  50+: 
Libor Puček (Pezinok), 55+: Emil Melečke 
(Slovan),  60+: družstvo Slávie Právnik,  
65+: Jaroslav Prokop (Slovan), pár Miroslav 
Ondruška (Return) - Jaroslav Prokop, 70+: 
Vladimír Ondrušek (Tatran). Seniorky: 
Ľubica Kostovičová.

leto 2006 vydalo úrodu
Bratislavský tenisový zväz ne-
porušil svoju dlhoročnú tra-
díciu -  dva razy do roka sláv-
nostne vyhlásiť najlepších te-
nistov . Majstri Bratislavského 
regiónu v letnej sezóne v ka-
tegóriách jednotlivcov i druž-
stiev si prevzali poháre, me-
daily a diplomy za tituly v NTC 
v polovici novembra z rúk pred-
sedu BTZ Pavla Poláka . Sekretár 
BTZ Michal Nemec zhodnotil 
každého víťaza v mládežníc-
kych súťažiach, poďakoval sa aj 
rodičom malých tenistov, kto-
rí sú neodmysliteľnými sprie-
vodcami a f inančnými pod-
porovateľmi svojich ratolestí . 

Ocenení - zľava Petra UBERALOVÁ, Michala KUCHAROVÁ, Katarína STREŠ-
NÁKOVÁ, Michal SELECKÝ, Richard POLIVKA, Michal KIANIČKA
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Hrbatý sa operácii vyhol, chce hrať
Najlepší slovenský tenista začne aj dvanásty rok profesionálnej kariéry medzi špičkou

S dobrou správou z Paríža, kde sa začiatkom novembra v hale Bercy 
prebojoval 28-ročný Dominik Hrbatý do svojho druhého finále 
turnaja majstrovskej série v kariére, prišla i jedna nepríjemná: 
najlepšieho slovenského tenistu bolí dlhodobo ruka .

Intenzívne ho rozbolela po ja-
nuárových štyroch päťsetových ma-
ratónoch na Australian Open a prob-
lémy ho sprevádzali celý rok. Po ná-
vrate z Paríža sa podrobil vo Viedni, 
v sprievode svojho osobného lekára 
MUDr. Pavla Maloviča, vyšetreniu 
u profesora Weinstabela, špecialistu, 
ktorý v minulosti pomáhal s liečbou 
podobných problémov Steffi Grafovej 
a Thomasovi Musterovi. A výsledok? 
Dominikovi hrozila operácia lakťa. 
Napokon však na ňu predsa len nepôj-
de. S odborníkmi sa dohodol na lieč-
be. „Ak by sa podrobil artroskopickej 
operácii, zrejme by pauzoval šesť až 
sedem mesiacov, čo v jeho veku nie je 
jednoduchá záležitosť,“ konštatoval 
doktor Malovič. Preto padlo rozhod-
nutie liečiť lakeť konzervatívne. Po-
môcť by mali obstreky a oddych, pod-

ľa odhadu lekára by po mesiaci mohol 
Hrbatý začať s prípravou na novú se-
zónu. Bude to už jeho dvanásta medzi 
profesionálmi. Od roku 1996 sa drží 
vo svetovej stovke, piaty raz ukončí 
sezónu v tridsiatke najlepších. 

Vráťme sa ešte k fantastickému 
parížskemu týždňu slovenského te-
nistu. Na záverečnom turnaji maj-
strovskej série sa mu v minulosti pri-
veľmi nedarilo. Hral na ňom ôsmy 
raz, najďalej sa dostal vlani – medzi 
posledných 16. V tomto roku sa však 
vypol k vynikajúcemu výkonu – a aj 
s kúskom šťastia, ktoré žičí tým, kto-
rí si ho zaslúžia – sa prebojoval do 
svojho druhého finále v sérii Mas-
ters. V predchádzajúcom, v Monte 
Carle 2000, podľahol Francúzovi Pi-
olinovi. V parížskom zasa Rusovi Da-
vydenkovi. V súboji o atraktívnu tro-

fej mu súper nedal 
vôbec šancu. „Ni-
kolaj nemal žiad-
nu slabinu. Nikdy 
t ak dobre proti 
mne nehral,“ po-
vedal Hrbatý a po 
zápase sa so slzami 
v očiach ospravedl-

ňoval divákom, že im neponúkol lep-
šiu hru. Pravého športovca premohli 
emócie a diváci ho pochopili. Dominik 
však nemusí mať výčitky svedomia, 
že neskúsil všetko. Cestou do finále 
vyradil silných súperov. Po osem-
finálovom víťazstve nad Britom Mur-
rayom sa tešil, že si zabezpečil prvú 
tridsiatku koncoročného rebríčka 

a tým i nasadenie na Australian Open. 
Vo štvrťfinále, proti obhajcovi pr-
venstva Berdychovi, využil poznatky 
o súperovi získané v ich spoločných 
tréningoch. Potom mu Nemec Haas 
vzdal semifinále pre problémy s trá-
vením. Ušetril si teda sily na finále, 
ale v ňom bol strojový a presný Da-
vydenko privysokou prekážkou.

Obhajca pr venstva na Tatra 
banka Open Dominik Hrbatý sa 
zo zdravotných dôvodov odhlásil 
z tohtoročného novembrového tur-
naja . Po štyroch rokoch po prvý raz 
chýbal na najvýznamnejšom do-
mácom podujatí . Ale počas finále 
sedel v hľadisku Sibamac arény 
a sledoval daviscupového kolegu 
Michala Mertiňáka v boji o trofej 
s Čechom Dlouhým . 

 Napokon vás Mertiňák úspeš-
ne zastúpil . . .

Lepšie to dopadnúť ani nemohlo. 
Pred turnajom som Miškovi napísal 
odkaz, že keď nehrám ja, musí on 
namiesto mňa obhajovať titul. Spl-
nil to do bodky. Je to pre neho ob-
rovský úspech, veľmi som mu to ži-
čil a blahoželám mu k nemu. Dúfam, 
že ho to povzbudí do ďalšej sezóny 
a dotiahne sa na vyššie pozície.

 Zaradil sa za Kučeru a vás, 
ktorí ste už Tatra banka Open vy-
hrali . Čo to znamená pre slovenský 
tenis?

Ďalšie povzbudenie. Najmä pre 

hráčov. Vidia, že na turnajoch sa 
dá vyhrávať. Mišo prekvapil. Nebol 
favoritom turnaja, ale tým ako hral 
a napokon vyhral, presvedčil iste 
aj sám seba, že má na svetový te-
nis. Ak sa nebude báť a bude tvrdo 
trénovať, môže sa dostať aj do sve-
tovej stovky.

 Ako pokračujete v liečbe ruky?
Počas Tatra banka Open som do-

stal ďalšiu injekciu, zmenšil sa 
opuch, ruku som, samozrejme, ne-
zaťažoval, dožičil som si oddych 
a regeneráciu v piešťanskom bah-
ne. Keď ju nezaťažujem, je to citeľne 
lepšie. Po injekciách som musel mať 
úplný oddych. Ani šoférovať som ne-
mohol. Tak som si bol iba zabehať na 
bežiacom páse. Pridám posilňovanie 
chrbta, brucha, tak aby som ruku 
stále šetril a potom postupne zač-
nem cvičiť s ľahkými gumami.

 Máte v pláne aj dovolenku?
Štrnásťdňovú, na ktorú sa te-

ším, lebo vlani som kvôli finále Da-
visovho pohára nemal poriadny od-
dych. Iba cestou z Austrálie do Čile 

som sa začiatkom sezóny zastavil na 
ostrove Bora, čo bola malá náhra-
da dovolenky v rozbehnutom roku. 
Lebo som počas nej  musel aj tré-
novať. A vtedy človek myslí iba na 
tenis. Teraz sa budem snažiť vyp-
núť úplne.

 Vždy si vyberáte atraktívne 
lokality, čo ste zvolili v tomto 
roku?

Tichomorie, Palau, kde ABC točila 
seriál Nezvestní. 

 Ako vzniká nápad vybrať sa 
práve na takéto miesto?

Pozriem si knihy, surfujem po 
internete, rád listujem v National 
Geographic a potom si vyberiem 
miesto, ktoré ešte nepoznám. Te-
ším sa na oddych, potápanie, ry-
bárčenie, ale hýbať sa budem, as-

poň bicyklovať hodinku denne, aby 
som nevyšiel úplne z rytmu.

 Kedy sa začína príprava na 
novú sezónu?

Hneď po návrate, už 3. decembra. 
A potom nasleduje, ako tradične, 
prvý turnaj v Adelaide, nasledujúci 
v Aucklande a Australian Open.

 Robíte úpravy, vzhľadom na 
problémy s rukou, vo svojom ka-
lendári na rok 2007?

Nie výrazné. Trochu som zre-
dukoval turnaje, naplánoval som 
si ich 24.

 A Davisov pohár, možno s va-
mi rátať?

Mám ho v pláne. Jedinou zmenou 
je, že budem hrať o niekoľko tur-
najov menej. 

Zuzana WISTEROVÁ

Paríž 2006: Dominik HRBATÝ a Nikolaj DAVYDENKO           Snímka: TASR

HRBATéHO ROK 2006

Zápasová bilancia vo dvojhre: 32 – 28, vo štvorhre: 13 - 24 ● Najlepšie 
postavenie v rebríčku v priebehu roka/na konci roka: 15. (január)/21 ● 
Najväčšie úspechy v roku: finále na turnaji ATP Masters Series v Paríži, se-
mifinále v Adelaide, Los Angeles, Viedni, vo štvorhre semifinále v Los An-
geles, Lyone ● Na odmenách v tomto roku zarobil: 732 430 USD

davisov pohár má v pláne aj roku 2007

HRBATý V HALE BERCy 2006
1 . kolo voľný žreb
2 . kolo Andrejev (Rus.) 6:4, 6:3
Osemfinále Murray (Brit.-13) 7:6(6), 6:0
Štvrťfinále Berdych (ČR-8) 6:4, 1:6, 6:2
Semifinále Haas (Nem.-10) 6:4, 1:0 – skreč.
Finále Davydenko (Rus.-4) 1:6, 2:6, 2:6

ROzHOVOR
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Žiadna absencia, 
všetky najlepšie te-
nistky zakľakli v Mad-
ride do štartovacích 
blokov a odohrali 
svetový šampionát 
WTA Tour. Napriek 
koncu sezóny, už tra-
dične poznačenému 
mnohými zranenia-
mi popredných hrá-
čok, sa v madridskej 
Aréne predstavilo 
všetkých osem, kto-
ré si vybojovali účasť 
na šampionáte. Sta-
lo sa tak prvý raz od 
roku 1997.

„Postup do Mad-
ridu bol jednou z 
priorít tejto sezóny. 
Som rada, že sa mi 
to podarilo,“ uvie-
dla Martina Hingi-
sová, ktorá sa v tom-
to roku úspešne vrá-
tila na profesionálne 
dvorce, aj do sve-
tovej špičky. Z trium-
fu na MS WTA Tour sa 
bývalá svetová jed-
notka tešila už v ro-
koch 1998 a 2000. 
Pravda, v Madride 
nepatrila  medzi fa-
voritky. T itul ob-
hajovala Francúzka 
Amélie Mauresmová, 
svetová jednotka, 
víťazka Australian 
Open a Wimbledonu 2006. Ale o post 
koncoročnej ženskej jednotky bo-
jovali s ňou Maria Šarapovová, ví-
ťazka US Open a Belgičanka Justine 
Hardennová-Heninová, šampiónka 
Roland Garros 2006. 

Ženský šampionát, vďaka his-
torickému súpereniu troch hráčok 
o koncoročný tenisový trón, do-
stal výrazný náboj. Najlepšie sa naň 
pripravila šťúpla Belgičanka Har-
dennová. Hoci v skupine podľahla 
Mauresmovej, v semifinále dokázala 

vyradiť Šarapovovú, azda najväčšiu 
favoritku. Ruska v skupine vyhrala 
všetky zápasy a pred semifinálovou 
prehrou mala na konte 19-zápasovú 
víťaznú šnúru.  Justine potom vo fi-
nále ani proti francúzskej obhajkyni 
nezaváhala. Obrala ju o titul aj o trón 

koncoročnej jednotky. 
„Po tomto víťazstve 

som veľmi túžila,“ vra-
vela Hardennová. „Na 
kurt som šla s tým, že 
musím vyhrať.“ Mau-
resmovej chýbali sily. 
Po úvodnej jasnej pre-
hre s Petrovovou mu-
sela vydať veľa energie, 
aby sa dostala do fi-
nále - odohrala tri troj-
setové súboje s Hingi-
sovou, Hardennovou, 
Clijstersovou. Všetky 
vyhrala. Ale vo finále 
s Belgičankou už ne-
nadviazala na svoje ví-
ťazné zápasy v boji o ti-
tul na Australian Open 
a vo Wimbledone. 

Hardennová získala 
svoj prvý majstrovský 
titul. Jej forma pred 
turnajom bola veľkou 
neznámou - naposledy 
hrala v septembrovom 
finále Pohára federácie 
proti Taliansku. V Char-
leroi si zranila lýtko 
a na okruhu chýbala až 
do začiatku novembra. 
„Po ťažkých týždňoch 
som nemohla čakať, 
že vyhrám. Bol to ne-
uveriteľný týždeň,“ 
vravela 24-ročná šam-
piónka.   

(zw)

MS WTA TOUR 2006

Na trón zasadla šťúpla Belgičanka
V Madride sa na MS WTA Tour rozhodlo o titule i svetovej tenisovej jednotke

Žltá skupina: Petrovová (5-Rus.) – 
Mauresmová (1-Fr.) 62, 62, Hardennová-
Heninová (3-Bel.) – Hingisová (8-Švajč.) 
62, 67(5), 61, Hingisová – Petrovová 
64, 36, 63, Hardennová-Heninová 
– Petrovová 64, 64, Mauresmová – 
Hingisová 36, 61, 64, Mauresmová 
– Hardennová-Heninová 46, 76(3), 62.
1. Mauresmová 3 2:1 4:4
2. Hardennová 3 2:1 5:3
3. Hingisová 3 1:2 4:5
4. Petrovová 3 1:2 3:4
Červená skupina: Šarapovová (2-
Rus.) – Dementievová (7-Rus.) 61, 64, 
Kuznecovová (4-Rus.) – Dementievová 
75, 63, Šarapovová – Clijstersová (6-
Bel.) 64, 64, Clijstersová – Kuznecovová 
61, 61, Šarapovová – Kuznecovová 

61, 64, Clijstersová – Dementievová 
64, 60. 
1. Šarapovová 3 3:0 6:0
2. Clijstersová 3 2:1 4:2
3. Kuznecovová 3 1:2 2:4
4. Dementievová 3 0:3 0:6
Semifinále: Hardennová-Heninová 
– Šarapovová 62, 76(5), Mauresmová 
– Clijstersová 62, 36, 63.
Finále: Hardennová-Heninová – 
Mauresmová 64, 63.
Štvorhra - semifinále: Blacková, 
Stubbsová (3-Zim./Austr.) – Zi Jang, Jie 
Ženg (2-Čína) 75, 26, 75, Raymondová, 
Stosurová (1-USA/Austr.) – Peschkeová, 
Schiavoneová (4-ČR/Tal.) 61, 64, finále: 
Raymondová, Stosurová – Blacková, 
Stubbsová 36, 63, 63.

MS WTA TOUR VO FAKTOCH

(Madrid, 7 . – 12 . 11 . 2006, dotácia 3 milióny USD)

SVETOVé JEDNOTKy 

Steffi Grafová 377
Martina Navrátilová 331
Chris Evertová 262
Martina Hingisová 209
Monica Selešová 178
Lindsay Davenportová 98
Serena Williamsová 57
Justine Hardennová-Heninová 46
Amélie Mauresmová 39
Tracy Austinová 22
Kim Clijstersová 19
Jennifer Capriatiová 17
Arantxa Sánchezová-Vicariová 12
Venus Williamsová 11
Maria Šarapovová 7

Za menom je počet týždňov k 20. 11. 2006.

HARDENNOVÁ ŠARAPOVOVÁ MAURESMOVÁ

KUZNECOVOVÁ CLIJSTERSOVÁ

PETROVOVÁ HINGISOVÁ DEMENTIEVOVÁ

Raymondovej 60. titul

Štvorhra v Madride mala zrých-
lený program. Víťazný americko-
austrálsky pár Raymondová - Sto-
surová potreboval iba dve výhry, 
aby získal v tomto roku svoj 10. ti-
tul, celkove 15. spoločný. Ale pre 
Lisu Raymondovú bol triumf už jej 
60. vo štvorhre v kariére. Na kon-
coročnom šampionáte štartovala 
deviaty raz.

justine je opäť číslom 1
Justine Hardennová-Heninová 

sa prvý raz stala svetovou jed-
notkou 20. októbra 2003. Od za-
vedenia rebríčka (3. 11. 1975) je 
prvou hráčkou, ktorá v líderskej 
pozícii vydržala iba týždeň. Po-
tom však opäť vybojovala pri-
vilegovaný post (10. 11. 2003) 
a vydržala na ňom až do 12. 9. 
2004. Od 13. novembra 2006 je 
opäť najvyššie. So 46 týždňami je 
v historickom poradí ôsma za Se-
renou Williamsovou. 
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Federer je však tenistom, ktorý 
prekonáva Samprasove maximá. Po 
troch rokoch v postavení koncoročnej 
svetovej jednotky by mohol práve 
švajčiarsky tenisový superman do-
minovať aj ďalšie tri. Ako prvý hráč 
v histórii zarobil v jednej sezóne na 
odmenách viac než osem miliónov 
dolárov.. Už sedemmiliónová hra-
nica bola novým míľnikom. Doteraz 
zarobil najviac za rok 1997 Sampras  
– 6 498 311 dolárov. V rebríčku pre 
nasadzovanie na turnaje dosiahol 
Federer rekordných 8370 bodov. To 
mu zabezpečuje, že 26. februára 
2007 prekoná rekord ďalšieho ame-
rického velikána, Jimmyho Con-
norsa, ktorý strávil na poste svetovej 
jednotky nepretržite 160 týždňov. 
Tohtoročný šampión Australian Open, 
Wimbledonu a US Open vyhral za rok 

92 zápasov, prehral iba päť – na-
posledy v auguste v Cincinnati (vla-
ni 81 – 4).

„Je to perfektný koniec neuveri-
teľnej sezóny. Hral som tak dobre, 
všetko, čo som skúsil, mi vyšlo, až 
som sa tomu smial. Je neuveriteľné 
skončiť rok takýmto triumfom,“ vra-
vel Federer po hladkej výhre nad ne-
čakaným finalistom Jamesom Bla-
kom, ktorý sa do šanghajskej osmičky 
dostal na poslednú chvíľu.

Federer za päť víťazstiev v Šang-
haji zinkasoval 1,52 milióna dolárov. 
Hneď v prvom zápase zdolal v sku-
pine obhajcu titulu Nalbandiana, kto-
rý ho pred rokom pripravil o možnosť 
dosiahnuť hetrik. Pod vlaňajšiu päť-
setovú prehru s Argentínčanom sa 
podpísali aj Rogerove problémy so 
zraneným členkom. Potom vyhral aj 

nad obávaným bombardérom Rod-
dickom, keď musel odvrátiť tri meč-
baly súpera. V oboch zápasoch stra-
til po jednom sete, nad Ljubičičom 
vyhral vo dvoch a v semifinále s Na-
dalom, s ktorým má pasívnu vzá-
jomnú bilanciu (3:6), potvrdil svoju 
dominanciu na tvrdom povrchu. 
KTO VyHRAL TRI A VIAC ŠAMPIONÁTOV

John McEnroe 1978, 1983-84
Boris Becker 1988, 1992, 1995
Ilie Nastase 1971-73, 1975
Ivan Lendl 1981-82, 1985-87
Pete Sampras 1991, 1994, 1996-97, 1999
Roger Federer 2003-04, 2006

SUPERLATÍVy V ČÍSLACH
• Federer zarobil na odmenách 

8 343 885 dolárov roku 2006 a za 
9 profesionálnych sezón kariér y 
29 576 458.

• Od čias Ivana Lendla je Federer pr-
vým tenistom, ktorý bol v štyroch fi-
nále koncoročného vrcholu v sérii. Len-
dl dosiahol rekordných 9 účastí vo fi-
nále (1980-1988). 

• Federer štartoval na Masters Cupe 
piaty raz za sebou. Po semifinále v Šang-
haji 2002, vyhral v Houstone v rokoch 
2003 a 2004, vlani podľahol po 14-zá-
pasovej víťaznej šnúre vo finále Nal-
bandianovi. Teraz má Federer na Mas-
ters Cupe zápasovú bilanciu 22 - 2. 

• Federer odohral v kariére 608 
zápasov, 483 vyhral. V rokoch 1998 
- 2003 mal bilanciu 236 – 110 s 11 tur-
najovými titulmi, v posledných troch 
rokoch má senzačnú bilanciu 247 - 15 
s 34 titulmi.

• Švajčiar vyhral 12 turnajov v tomto 
roku a stal sa prvým hráčom open éry, 
ktorý tri roky po sebe získal turnajové ti-
tuly vyjadrené dvojciferným číslom.

• Federerovi so 45 titulmi patrí 11. 
miesto v listine open éry za Rodom La-
verom so 47 titulmi.

MASTERS CUP VO FAKTOCH 
(Šanghaj, 12 . – 19 . 11 . 2006, 

dotácia 4,45 milióna USD)

ČERVENÁ SKUPINA

Federer (1-Švajč.) – Nalbandian (5-Arg.) 
36, 61, 61, Roddick (4-USA) - Ljubičič (7-
Chorv.) 64, 67(9), 61, Federer – Roddick 
46, 76(8), 64, Ljubičič - Nalbandian 57, 
76(7), 75, Federer – Ljubičič 76(2), 64, 
Nalbandian – Roddick 62, 76(4).
1. Federer 3 3:0 6:2
2. Nalbandian 3 1:2 4:4
3. Roddick 3 1:2 3:5
4. Ljubičič 3 1:2 3:5

ZLATÁ SKUPINA

Blake (8-USA) – Nadal (2-Šp.) 64, 76(0), 
Davydenko (3-Rus.) – Robredo (6-Šp.) 
76(8), 36, 61, Blake – Davydenko 26, 75, 
64, Nadal – Robredo 76(2), 62, Nadal 
– Davydenko 57, 64, 64, Robredo – Blake 
62, 36, 75.
1. Nadal     3 2:1 4:3
2. Blake  3 2:1 5:3
3. Davydenko 3 1:2 4:5
4. Robredo 3 1:2 3:5
Semifinále: Federer – Nadal 64, 75, Blake 
– Nalbandian 64, 61. Finále: Federer 
– Blake 60, 63, 64. 

ŠTVORHRA

ČERVENÁ SKUPINA

Erlich, Ram (7-Izr.) – B. Bryan, M. Bryan 
(1-USA) 76(2), 26, 61, Hanley, Ullyett 
(4-Austr./Zim.) – Damm, Paes (6-ČR/
Ind.) 76(6), 46, 63, B. Bryan, M. Bryan 
– Damm, Paes 62, 67(4), 76(5), Hanley, 
Ullyett – Erlich, Ram 64, 64, Hanley, 
Ullyett – B. Bryan, M. Bryan 36, 76(4), 
64, Damm, Paes - Erlich, Ram 64, 76(6).
Konečné poradie v skupine: 1. Hanley, 
Ullyett 3 víťazstvá (6:2), 2. Damm, Paes 1 
(4:4), 3. Erlich, Ram 1 (2:5), 4. Bryanovci 
1 (4:5).

ZLATÁ SKUPINA

Björkman, Mirnyj (2-Švéd./B-rus.) 
– Fyrstenberg, Matkowski (8-Poľ.) 63, 
64, Knowles, Nestor (3-Bah./Kan.) 
– Santoro, Zimonjič (5-Fr./Srb.) 63, 
62, Santoro, Zimonjič – Fyrstenberg, 
Matkowski 63, 67(4), 63, Björkman, 
Mirnyj – Knowles, Nestor 46, 64, 76(2), 
Knowles, Nestor – Fyrstenberg, Matkowski 
63, 63, Björkman, Mirnyj – Santoro, 
Zimonjič 63, 76(7).
Konečné poradie v skupine: 1. Björkman, 
Mirnyj 3 víťazstvá (6:1), Knowles, Nestor 
2 (5:2), 3. Santoro, Zimonjič 1 (2:5), 4. 
Fyrstenberg, Matkowski 0 (1:6).
Semifinále: Knowles, Nestor – Hanley, 
Ullyett 46, 61, 63, Björkman, Mirnyj 
– Damm, Paes 67(4), 76(4), 76(5).
Finále: Björkman, Mirnyj – Knowles, 
Nestor 62, 64.

Federer je tenisovým supermanom
V Šanghaji nenašiel šampión premožiteľa, za rok zarobil rekordných 8 343 885 USD
Roger Federer je na najlepšej ceste tromfnúť Peta Samprasa . Lebo má 
len 25 rokov, úžasnú hru a neochvejnú túžbu stále dokazovať aký je 
dobrý . Američan bol šesť rokov v sérii koncoročnou svetovou jednotkou 
(1993-98) . Keď Samprasa v Hannoveri v novembri 1998 oslavovali 
s tortou so šiestimi sviečkami, bolo takmer nepredstaviteľné, že by 
sa to niekomu mohlo ešte podariť . 

Životný úspech
J a m e s a  B l a ka

S Američanom Jamesom Blakom 
vo finále Masters Cupu rátal má-
lokto. Pre 27-ročného debutanta 
elitnej osmičky je rok 2006 ako sen. 
Ukončí ho na štvrtom mieste sve-
tového rebríčka. Doteraz bol naj-
vyššie na konci roka vlani – 24. 

„Bol to pre mňa úžasný rok. Na 
jeho začiatku som s tým vôbec ne-
rátal a pred dvoma rokmi už von-
koncom nie...“ povedal rodák z Yon-
kersu. Roku 2004 v máji sa počas 
tréningu v Ríme - po náraze do ko-
vového stĺpa -  zranil tak vážne, že 
boli obavy z jeho ochrnutia. A potom 

krátko po smrti otca dostal infekciu, 
po ktorej mal nehybnú polovicu tvá-
re, problémy so sluchom a zrakom. 
Rok uzatváral na konci prvej stovky, 
ale z krízy sa dostal a pred pár týž-
dňami sa, ako posledný, kvalifikoval 
do Šanghaja. V hale pod strechou 
z lupienkov kvetu magnólie prežil 
azda svoj najlepší tenisový týždeň. 
„Zdolal som Nadala, Nalbandiana a 
Davydenka,“ pochvaľoval si. Na Fe-
derera už nestačil. „Nemohol som 
urobiť viac, bol príliš dobrý,“ po-
vedal po finále na adresu svojho pre-
možiteľa.                   Snímky: INTERNET

MASTERS cUP




