
2�
�2 / 2006 

Slovenský tenis stojí na zdravých základoch
Zo správy prezidenta Slovenského tenisového zväzu  Tibora Macka na Kongrese STZ 17. novembra 2006

zitívneho obratu. Do tímu sa vrátila D. 
Hantuchová a skvele sa uviedli i ná-
dejné juniorky Rybáriková s Cibulko-
vou. Pri vysokej deblovej výkonnosti 
Husárovej predstavuje toto zloženie 
výborný a najmä perspektívny tím. 
Nový nehrajúci kapitán Mojmír Mihal 
odviedol kvalitnú prácu. Hantuchová 
je v súčasnosti pre úspech družstva 
nenahraditeľná. 

OH Atény: sklamanie

Významnou športovou udalosťou 
roka 2004 bola letná olympiáda 
v Aténach. Slovenský tenis mal na OH 
početné zastúpenie . Traja muži a šty-
ri ženy nám veľa radosti neurobili, 
Beck, Kučera, Suchá i Kurhajcová pre-
hrali v 1. kole, Hrbatý a Hantuchová 
v 2. kole. Nedarilo sa ani našim pá-
rom vo štvorhrách, a tak vystúpenie 
tenistov na OH bolo sklamaním.

Úspešnosť hráčov na turnajoch sa 
najlepšie hodnotí podľa postavenia 
v rebríčkoch. V tabuľke č. 1 uvádzame 
u mužov a žien osobitne vo dvojhrách 
a štvorhrách najskôr celkový počet 
slovenských hráčov v rebríčku, po-
tom počet hráčov v prvej 100 reb-
ríčka a nakoniec meno a pozíciu naj-
lepšieho Slováka. V uplynulom ob-
dobí je pomerne stabilizovaná po-
zícia Hrbatého i Hantuchovej v pr-
vej dvadsiatke najlepších svetových 
hráčov. Potešiteľné je, že relatívne 
rastie počet mužov i žien zaradených 
do rebríčkov, ale počet hráčov v prvej 
stovke má skôr klesajúcu tendenciu.

Bilancia medailí z ME jednotlivcov, 
ktoré sa organizujú v kategóriách do 
14, 16 a 18 rokov, nie je zlá, ale boli 

v minulosti aj lepšie obdobia. Pri-
pomeniem aspoň najväčšie úspechy. 
Roku 2004 zlatú medailu vo štvorhre 
dievčat do 14 rokov získali M. Ba-
logová a K. Boczová. Roku 2005 získal 
zlatú medailu vo dvojhre juniorov do 
16 rokov Martin Kližan a spolu s An-
drejom Martinom zvíťazil aj vo štvor-

hre. Roku 2006 získal striebornú me-
dailu vo dvojhre chlapcov do 14 ro-
kov Róbert Gašparetz a rovnaký kov 
pridal aj vo štvorhre s Jozefom Ko-
valíkom. 

Podstatne lepšie, ako v minulosti, 
sa darilo naším reprezentantom na 
najsledovanejších podujatiach – tzv. 
grandslamových juniorkách. V celo-

svetovej konkurencii dosiahli viaceré 
pozoruhodné výsledky. Pripomeniem 
aspoň medailové umiestnenia K. Čap-
koviča, Gajdošovej, Lacka. Výborným 
výsledkom boli aj dve štvrťfinálové 
účasti Cibulkovej. Mimoriadne vý-
sledky dosiahli juniori  roku 2006: 
Martin Kližan triumfoval na Ro-

land Garros, vo Wimbledone sa Ry-
báriková prebojovala do finále dvoj-
hry a pár Kližan, Martin do finále vo 
štvorhre. Niektoré umiestnenia naj-
lepších dokumentujú, že máme sku-
točne nádejných juniorov. Posledne 
to víťazstvom na Masters turnaji naj-
lepších Európaniek do 14 rokov do-
kázala aj Vivien Juhászová.

Prvotné údaje z domácich dvorcov 
nám poskytne tabuľka č.2.

Už letmý pohľad na niektoré uka-
zovatele nám signalizuje, že sa úloha 
koncepcie rozvoja - o podstatnom ná-
raste členskej základne - nenaplnila. 
Mierne klesá počet klubov, aj keď rok 
2006 nie je ešte uzavretý a je pred-
poklad, že niektoré kluby obnovia 
registráciu, stav z r. 2003 určite ne-
dosiahne. Zaznamenávame síce ná-
rast v počte registrovaných hráčov, 
ale pohľad na počet klasifikovaných 
hovorí, že počet súťažiacich tenistov 
nerastie, dá sa povedať, že je sta-
bilizovaný. V snahe zistiť podrob-
nejšie údaje o členskej a materiálnej 
základni sa STZ každoročne obracia 
na kluby so žiadosťou o poskytnutie 
informácií o počte členov klubu, poč-
te rekreačných hráčov, počte dvorcov 
a vlastnícky vzťah k nim, a podobne. 
Žiaľ, musím konštatovať, že zasielané 
údaje sú často neúplné, v niektorých 
prípadoch nevierohodné. Napríklad 
roku. 2006 uviedli kluby, že majú 
spolu 8000 členov, pričom rok pred-
tým uvádzali iba 6600. Bol by to po-
tešiteľný nárast, ale aj toto číslo po-
važujeme za podhodnotené. Pojem 
člena si totiž vysvetľujú rôzne. Bez-
prostredne súvisí so stanovami klubu 
a niekedy nie je presne definovaný. 
Navyše, v mnohých prípadoch nie je 
záujem rozširovať počet členov klu-
bu, aby sa prípadne nezmenili roz-
hodovacie právomoci, či vlastnícke 
vzťahy. Takže tento údaj vnímame 
ako orientačný, podobné nejasnosti 
sú pri počte dvorcov. V súčasnosti klu-
by uvádzajú, že majú vo vlastníctve 

Počty hráčov v rebríčkoch - dospelí

2003 2004 2005 2006

Muži D-celkom 26 29 25 30

Muži D–do 100 3 3 2 1

Muži D-najlepší 40 - Kučera 14 - Hrbatý 18 - Hrbatý 21 - Hrbatý

Muži Š-celkom 31 30 29 32

Muži Š–do 100 1 1 3 2

Muži Š-najlepší 65 - Hrbatý 55 - Hrbatý 38 - Hrbatý 46 - Mertiňák

Ženy D-celkom 24 23 29 26

Ženy D–do 100 5 4 2 3

Ženy D-najlepšia 19 - Hantuchová 31 - Hantuchová 19 - Hantuchová 16 - Hantuchová

Ženy Š–celkom 18 17 23 20

Ženy Š–do 100 3 3 2 3

Ženy Š-najlepšia 19 - Husárová 13 - Husárová 13 - Hantuchová 14 - Hantuchová

(D-dvojhra, Š-štvorhra)

KONGRES STz

základné údaje o STz
2003 2004 2005 2006

Počet klubov 219 210 196 191

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia 3686 3489 3581 4270

Počet novozaregistrovaných hráčov 699 634 620 582

Počet hráčov klasifikovaných v rebríčkoch dvojhry 3505 3632 3434 3388

Počet hráčov klasifikovaných iba vo svojej vekovej kategórii 2439 2485 2363 2371

Počet turnajov - leto 294 354 320 340

Počet turnajov - zima 61 92 57 88

Počet  družstiev v súťažiach  (bez seniorov) 520 514 505 468

Počet družstiev v súťažiach seniorov 53 42 46 38

Počet trénerov s platnou licenciou 234 254 297 357

Počet rozhodcov s platnou licenciou 135 164 168 202

Počet vyškolených trénerov v roku 112 81 114 126*

Počet vyškolených rozhodcov v roku 252 165 73 57*

Tabuľka č. 1 Tabuľka č. 2

Hostia Kongresu STZ - kapitán fedcupového tímu Slovenska Mojmír 
MIHAL a kapitán daviscupového tímu Miloslav MEČÍŘ
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366 otvorených a 53 krytých dvor-
cov, v prenájme využívajú ďalších 843 
otvorených a 173 krytých dvorcov. 

znovu máme 
veľký turnaj žien

Obráťme pozornosť na samotné 
súťaže. Na najvyššom stupni sú me-
dzinárodné turnaje organizované 
v SR. Roku 2006 ich bolo 19, ten-
to počet sa mení iba v závislosti od 

počtu profesionálnych turnajov pre 
mužov a ženy, ktorých bolo v pre-
biehajúcom roku 7. Počet juniorských 
turnajov je stabilizovaný a je na hor-
nej hranici, vzhľadom na predpisy ITF 
a TE. Tradične sa uskutočňuje aj vý-
borne organizovaný turnaj tenistov 
na vozíku. 

Kladom roka 2006 je skutočnosť, že 
sa podarilo získať partnera na väčší 
turnaj žien, ktorý sa uskutočnil v ok-
tóbri a nás veľmi potešilo víťazstvo 
D. Cibulkovej. Vynikajúcu úroveň 
mali posledné ročníky mužského tur-
naja Tatra Banka Slovak Open. Pri-
pomeňme si víťazov posledných šty-
roch ročníkov. Boli to postupne Ros-
set, Bagdatis, Hrbatý a Mertiňák. Tie-
to turnaje sa uskutočnili v NTC, mali 
vynikajúcu organizáciu, sprevádzala 
ich spokojnosť účastníkov a nás po-
tešil i záujem divákov. 

Pre tvorbu termínovej listiny sa 

postupne ustanovili pravidlá, kde 
sa zohľadňuje kvalita usporiadania, 
zachovanie primeraného územného 
rozdelenia akcií a stanovený je i naj-
väčší možný počet akcií v jednom ter-
míne. Cieľom je, aby v každej oblasti, 
či regióne bol dostatočný počet tur-
najov tried C i D, čo znamená, že ná-
klady na súťaženie priemerných hrá-
čov sa minimalizujú. 

Napriek tomu je zrejmé, že počet 

turnajov prevyšuje potrebu a vzhľa-
dom na počet súťažiacich hráčov je 
vysoký. To spôsobuje, že niektoré tur-
naje sa hrajú s malým počtom účast-
níkov, čo je neefektívne. Preto i na-
ďalej treba venovať pozornosť tvor-
be termínovej listiny a zameriavať sa 
viac na kvalitu usporiadania. 

Významnou skutočnosťou pre in-
formovanosť hráčov i organizátorov 
bolo zavedenie informačného sys-
tému e-tenis. Túto skutočnosť po-
važujeme za veľký úspech uplynulého 
obdobia a všetci, ktorí tento in-
formačný kanál tvorili, skúšali a naj-
mä tí, ktorí ho obsluhujú, si zaslúžia 
veľké uznanie. Takto sa internetová 
stránka STZ stala významným ko-
munikačným prostriedkom medzi 
STZ, RTZ, TK a členstvom, prípadne 
záujemcami o tenis. Dôležitým infor-
mačným kanálom je mesačník Tenis. 
Postupne dostáva novú tvár, bezplat-

ne ho dostávajú všetci registrovaní 
hráči, tréneri i rozhodcovia s plat-
nou licenciou. V oblasti sprostred-
kovávania informácií vydáva STZ ešte 
kvalitnú Ročenku tenisu, metodický 
materiál Tréner, výborne spracované 
bulletiny pri príležitosti stretnutí 
v Davisovom pohári, Fed Cupe alebo 
pri medzinárodných turnajoch. Zá-
leží nám na komunikácii s tenisovou 
komunitou a preto vynakladáme 

maximálne úsilie na skvalitňovanie 
všetkých informačných prostried-
kov. Úlohy koncepcie rozvoja tenisu 
boli v tejto oblasti splnené.

Tabuľky úspešnosti klubov a regió-
nov v súťažiach za uplynulé štyri roky, 
osobitne na majstrovstvách Sloven-
ska jednotlivcov a družstiev, možno 
nájsť na internete. Tu uvediem iba zá-
kladné informácie. Na medailovej bi-
lancii sa v bratislavskom regióne po-
dieľa 9 klubov, najviac 112,5 medailí 
získal Slovan Slovenská sporiteľňa 
a Slávia Agrofert STU, ktorá získala 
104 medailí. V západoslovenskom 
regióne to bolo 18 klubov, najviac 
114,5 medailí získali Kúpele Piešťany 
a Slávia: SPU AX-V Nitra 40,5 medailí. 
V stredoslovenskom regióne to bolo 
18 klubov, najviac Baník Prievidza 
37,5 medailí a vo východoslovenskom 
regióne 9 klubov, naviac Mladosť Ko-
šice 25,5 medailí. 

Úspech projektu  
detský davis cup a Fed cup

Stručne sa zmienim aj o súťažiach 
detí a seniorov. Stále diskutovanou 
otázkou v súťažiach detí je prob-
lematika bodovanie, čo je to isté 
ako robenie rebríčkov. Mnohí rodičia 
i funkcionári sa domáhajú bodovania, 
väčšina trénerov je proti robeniu reb-
ríčkov u detí. V súčasnosti, v súlade 

s tendenciami 
v medzinárod-
nej tenisovej fe-
derácii, rebríčky 
detí nerobíme, 
t.j. turnaje ne-
bodujeme. Po-
čet turnajov pre 
túto vekovú ka-
tegóriu je do-
statočný, na-
vyše pribudla 
atraktívna tí-
m o v á  s ú ť a ž 
v  r ámci  pro -
jektu „Detský 
Davis Cup a Fed 
Cup s Nadáciou 
S P P “ .  Te n t o 
projekt má za 
cieľ pritiahnuť 
do tenisu väč-
ší počet detí ur-
čitou podporou 
prípravy a za-
bezpečiť im prí-
ťažlivú súťaž. 
Prvé dva ročníky 
boli mimoriadne 
úspešné, na sú-
ťažiach sa zú-
častnilo množ-
stvo družstiev 
i detí. Zvýšenie 
počtu športu-
júcich detí (ale 
nielen detí) je 
jednou z naj-

dôležitejších úloh STZ. Tu sa musíme 
zamyslieť nad dostupnosťou tenisu, 
ktorá súvisí s jeho ekonomickou ná-
ročnosťou. Tá sa zvyšuje, aspoň v ur-
čitých oblastiach. Dostupnosti te-
nisu tiež neprospievajú mediálne vy-
jadrenia niektorých rodičov úspeš-
ných hráčov o obrovských nákladoch 
na prípravu ich detí. Pritom, ná-
zory z druhej strany spektra sa ne-
prezentujú alebo prehliadajú. Prí-
stupnosť tenisu pre čo najväčšiu sku-
pinu obyvateľstva je cesta k jeho ďal-
šiemu rozvoju. 

KONGRES STz

Podrobnú správu  
so štatistikami

nájdete na

www.stz.sk

Po Kongrese STZ – zľava: Ján MONCOĽ, predseda KRK, Mojmír MIHAL, kapitán fedcupového tímu Slovenska, Igor MOŠKA, 
generálny sekretár STZ, František CHMELÁR, predseda SOV a Pavol MACKO, generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti 
o šport Ministerstva školstva SR          Snímky z Kongresu STZ: Dušan BARBUŠ
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ČLENSTVO V STZ – zrušiť celý pred-
pis

SÚťAžNý PORiAdOK
Článok 15

Doplniť: .... Údaje uvedené v ter-
mínovej listine zverejnenej na in-
ternetovej stránke STZ a rozpise 
súťaže sú záväzné. ...

Článok 42
Doplniť: - miešaná štvorhra (bez 
možnosti klasifikácie).

Článok 46
Doplniť na koniec článku: Za nedo-
držanie požadovanej kvalifikácie 
rozhodcu na turnaji je riadiaci 
orgán oprávnený udeliť uspo-
riadateľovi poriadkovú pokutu 
500,- Sk.
Riaditeľ turnaja a rozhodca ne-
môžu byť súčasne účastníkmi tur-
naja (okrem súťaže seniorov).

Článok 49
Doplniť: Do súťaží sa prihlasuje 
každý hráč samostatne cez elek-
tronický systém eTenis alebo pí-
somne. Písomná prihláška musí 
byť písomná, realizovaná poštou, 
faxom alebo elektronickou poš-
tou. ...

Článok 50
Doplniť: ...V prípade, že sa turnaj 
neuskutoční pre malý počet pri-
hlásených hráčov, usporiadateľ 
je povinný vyrozumieť riadne pri-
hlásených hráčov, riadiaci orgán 
a rozhodcu turnaja o zrušení tur-
naja.

Článok 55
Doplniť: ...Totožnosť zahraničných 
hráčov sa preukazuje platným ces-
tovným pasom alebo iným pre-
ukazom totožnosti ....

Článok 57
Upraviť v článku všetky CR na OR 

Článok 60
Doplniť: ...Žrebovanie sa musí vy-
konávať vždy po skončení pre-
zentácie len z prítomných hráčov 
(s výnimkou uvedenou v čl. 56). 

Halové turnaje triedy B sa žrebujú 
na STZ. ...

Článok 66
Doplniť: ...Prestávka na oddych 
medzi posledným večerným a pr-
vým ranným zápasom hráča musí 
byť minimálne 10 hodín. Pri sú-
ťažiach mládeže sa môže  po-
sledné stretnutie nasadiť naj-
neskôr o 21.00 hod. ...

Článok 71
Vyškrtnúť: ... ani body zo súťaže 
kde štartoval neoprávnene a udelí 
sa mu udelená poriadková ...

Príloha č . 6 – tabuľka
Doplniť text pod tabuľ-
kou: V prípade 50 % 
a menšej účasti na 
turnajoch triedy 
A a B v kategórii 
dospelých, môže 
usporiadateľ zní-
žiť výšku výhier 
o 25 %.
Formálne úpravy: 
- zo súťažného poriad-
ku vypustiť prílohy č. 4. 
a 8 s formulármi (Rozpis a Sprá-
va z podujatia) a prílohu č. 7 pre-
číslovať na prílohu č. 4. Táto zme-
na sa dotkne článkov 31, 45 a 69, 
ktoré sa na uvedené prílohy od-
volávajú. 
- zapracovať možnosť spracovania 
turnaja cez elektronický systém 
eTenis v článkoch 60 a 72.
- premenovať v článku 73 časopis 
Slovenský tenis na mesačník Te-
nis.
- v prílohe č. 2 doplniť v tabuľke 
vypadnutý text týkajúci sa na-
sadzovania hráčov  (prvé miesto, 
posledné miesto)

KlASiFiKAČNý 
PORiAdOK 

Článok 28

Upraviť a doplniť: Klasifikačné pod-
klady z turnajov SR (hracie plány 
dvojhry a štvorhry) zasiela riaditeľ 

podujatia klub, poverený usporia-
daním súťaže, po skončení turnaja 
do 48 hodín elektronickou poštou 
(u turnajov triedy C a D to môže 
byť i faxom) na STZ a Regionálny 
zväz aj v prípade, že sa turnaj ne-
konal. Usporiadateľ môže tur-
naj spracovať aj prostredníctvom 
elektronického systému eTenis. Za 
spracovanie podkladov zodpovedá 
vrchný rozhodca. ...

Článok 33
Reklamácie a prípadné opravy v 
rebríčkoch, sa vykonávajú v ter-
mínoch oznamovaných každoročne 
na internetovej stránke STZ a v ča-
sopise Slovenský tenis. Tenis.

REGiSTRAČNý 
PORiAdOK

Článok 5

Doplniť a upraviť: Poplatok za ko-
lektívnu registráciu je v príslušnom 

tenisovom roku 100,- Sk 
ak je uhradený v pred-

písanom termíne 
(pre všetky kluby). 
Po tomto termíne 
(po 31.10.) sa zvy-
šuje poplatok na 
500,- Sk.

Klub, ktorý prvý raz 
žiada o registráciu, za-

platí vstupný evidenčný 
poplatok vo výške 300,- Sk, za 

ktorý dostane certifikát a identifi-
kačné číslo klubu, ako doklad o pri-
jatí do STZ a 100,- Sk ako poplatok 
na príslušný tenisový rok. ...

Článok 12
Vyškrtnúť: (ako OP) 

Článok 14
Upraviť: - doklad o uhradení po-
platku za kolektívnu registráciu 
na príslušný kalendárny rok te-
nisový rok

Článok 15
Upraviť: - pri obnove registračného 
preukazu treba písomný súhlas klu-
bu, ak to klub potvrdí na prihláške 
ku kolektívnej registrácii (oficiál-
na a platná pečiatka klubu a podpis 
povereného zástupcu klubu).

Článok 18
Upraviť: Nevyhnutnou podmienkou 
na vystavenie individuálnej regis-
trácie, pre hráčov registrovaných 
do klubu, je súčasná kolektívna 
registrácia klubu v bežnom ka-

lendárnom  príslušnom tenisovom 
roku.

PRESTUPOVý 
PORiAdOK

Článok 6

Upraviť: Termín prestupu je do-
držaný, ak je prestupový lístok 
doručený na STZ najneskoršie po-
sledný deň prestupového obdobia, 
t.j. 10.1. alebo v zmysle čl. 12 PP.
Dodržanie termínu sa posudzuje 
podľa podacej poštovej pečiatky ale-
bo podľa overenia profesionálneho 
pracovníka STZ. Prestup, ktorý bol 
ohlásený mimo prestupového ter-
mínu (pred alebo po termíne), sa 
odmietne.

Článok 7
Upraviť: V prestupovom termíne 
hráč pošle doručí najneskôr v do po-
sledný deň prestupového obdobia 
doporučene poštou alebo osobne 
doručí na STZ prestupový lístok.

Článok 15
Vyškrtnúť: Rada STZ schvaľuje pra-
videlne na dvojročný cyklus výšku 
výchovného, ktorá sa stanovuje 
osobitným predpisom STZ. ...

Článok 28

Doplniť: ...Počas nej hráč naďalej 
štartuje za materský klub . kto-
rý je povinný povoliť predĺženie 
jeho RP.

Článok 36
Doplniť a upraviť:
Za každé ohlásené hosťovanie 500  
300,- Sk
Za ohlásený prestup a hosťovanie 
člena, ktorý dovŕšil 60 rokov 100,- Sk
Vykonávací predpis k čl .19 pre-
stupového poriadku - Tabuľka vý-
chovného: upravenú tabuľku zve-
rejňujme na www.stz.sk
Formálne úpravy
- premenovať v článkoch 10, 26, 31, 
32, a 33 časopis Slovenský tenis na 
mesačník Tenis.

Predpis  
pre súťaže seniorov

Článok 31

Doplniť v súlade so znením plat-
ného klasif ikačného poriadku:  
..V prípade, že v súťažiach druž-
stiev nenastúpi súper vo dvojhre, 
prípadne štvorhre, započítavajú 
sa hráčovi do klasifikácie body 
v polovičnej hodnote z bodov uve-
dených v článku 30 (zaokrúhlené 
na celé číslo smerom hore).

Úpravy športovo-technických 
predpisov STz

Rada STZ na svojom zasadnutí dňa 17 . 11 . 2006 schválila úpra-
vy športovo-technických predpisov s účinnosťou od 1 . 12 . 2006 . 
Výnimkou je len zmena v článku 5 registračného poriadku, ktorý 
nadobúda platnosť 1 . 1 . 2007 . Rada STZ zároveň schválila vydanie 
nového knižného formátu športovo-technických predpisov STZ so 
všetkými zmenami a úpravami schválenými od roku 2003 .

Úplné znenie upravovaných článkov nájdete na www .stz .sk 
v časti „Stanovy a predpisy STZ“ .
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Koncepcia rozvoja tenisu    na roky 2007 – 2010
1.  Rozvoj tenisu, 

materiálna 
a členská základňa

2.  Reprezentácia 
a vrcholový  
tenis

3.  Medzinárodné 
a domáce  
súťaže

1 .1 . Krátka analýza 
súčasného stavu

Tenis je na Slovensku populárnym 
športom, má stabilizovanú základňu 
súťažných hráčov a početná je i sku-
pina rekreačných hráčov. Žiaľ, opä-
tovne musíme konštatovať, že väč-
šina rekreačných hráčov necíti po-
trebu organizovať sa v kluboch a ná-
sledne ani v STZ. Aj preto neexistujú 
vierohodné údaje o početnosti tej-
to skupiny tenistov. STZ odštartoval 
v uplynulom období projekt ITN (In-
ternational Tennis Number), kto-
rý by mohol znamenať oživenie zá-
ujmu o rekreačné hranie, najmä v ka-
tegórii dospelých. Rezervy sú i v or-
ganizovaní podujatí pre rekreačných 
hráčov rôznych vekových, či pro-
fesijných skupín, inováciu potrebujú 
i súťaže seniorov. 

V oblasti tenisu detí vznikol projekt 
„Detský Davis Cup a FED Cup“, ktorého 
hlavným cieľom je pritiahnuť na te-
nisové dvorce viac detí. Určitou brz-
dou ďalšieho rozvoja detského tenisu 
je v niektorých prípadoch jeho eko-
nomická a časová náročnosť, na čom 
má podiel i ekonomická situácia klu-
bov, prípadne vlastnícke vzťahy v jed-
notlivých tenisových areáloch. Pre 
zvýšenie počtu detí je nevyhnutná 
tesnejšia spolupráca so školami, vrá-
tane využívania školských zariadení 
v rámci záujmových krúžkov. 

1 .2 . Úlohy  
a ciele

a) Doriešiť systém evidencie re-
kreačných hráčov. Sústavne zvyšovať 
základňu rekreačného tenisu.

b) Zvyšovať počet detí v základnej 
športovej príprave (v kluboch alebo 
na školách) a následne zvýšiť počet 
detí v súťažiach.

c) Zvyšovať členskú základňu pre-
tekárskeho tenisu (hráčov i klubov). 

d) Vytvárať podmienky na širokú 
informovanosť všetkých záujemcov 
o tenis. 

1 .3 . Cesty na splnenie 
predsavzatí

a) Zintenzívniť činnosť v rámci pro-
jektu ITN. Vytvoriť organizačný sys-
tém súťaží v rámci ITN a zabezpečiť 
ich primeranú propagáciu.

b) Vytvoriť predpoklady na spus-
tenie projektu ITF „Play and Stay“.

c) Vytvárať projekty na rozvoj te-
nisu detí, osobitne v školskom sys-

téme. Získať partnerov na realizáciu 
projektov v detskom tenise.

d) Propagovať súťaže rekreačného 
tenisu vo všetkých vekových kategó-
riách, poskytovať informácie o or-
ganizátoroch a možnostiach štar-
tu na nich.

e) Inovovať a skvalitniť súťaže se-
niorov.

f) Poskytovať informačný ser-
vis o dodávateľoch tenisových ma-
teriálov, osobitne o možnostiach vý-
stavby tenisových zariadení. 

g) Rokovaním s dodávateľmi te-
nisových materiálov vytvárať pod-
mienky na znižovanie ekonomickej 
náročnosti tenisu.

h) Výrazne propagovať tenis ako 
vhodnú pohybovú činnosť v každom 
veku, ako vhodný prostriedok pre 
zdravý životný štýl.

i) Zabezpečiť propagáciu význam-
ných športových úspechov v sú-
ťažiach jednotlivcov i družstiev. 

2 .1 . Krátka analýza 
súčasného stavu

Výsledky reprezentácie, najmä 
v tímových súťažiach, môžeme z dl-
hodobého hľadiska považovať za 
výborné. Stálym problémom je do-
pĺňanie reprezentácie dospelých 
mladými hráčmi s vysokou medziná-
rodnou úrovňou a zvyšovanie hráč-
skej konkurencie v tímoch Davis Cupu 
a Fed Cupu. 

Systém prípravy a podpory re-
prezentantov i talentovanej mládeže 
v rámci STZ je schopný zastrešiť naj-
lepších hráčov SR, od žiackeho veku 
až po dospelých. Najkomplexnejšie 
zabezpečenie je poskytované hrá-
čom zaradeným do NTC, čo je opod-
statnené, pretože sa tam najčastejšie 
pripravujú budúci reprezentanti SR 
v kategórii dospelých. V ostatných 
formách podpory je nevyhnutná 
spolupráca buď so samotnými pro-
fesionálnymi hráčmi, alebo s te-
nisovými klubmi, ich sponzormi, či 
s rodičmi hráčov. V súčasnosti sa uka-
zuje, že, až na výnimky, najmenej an-
gažovanými subjektami v systéme 
podpory sú tenisové kluby, ktoré ne-
preberajú na seba primeranú časť 
starostlivosti o svojich najlepších 
hráčov. Potom riadenie tréningovej 
i celej športovej činnosti preberá ro-
dič – nadšenec, ale často neodborník, 
bez primeraných vedomostí a skú-
senosti. 

Ani v budúcnosti nebude STZ 
schopný kompletne a komplexne 
podporovať všetky svoje tréningové 
centrá, ani jednotlivých hráčov. Spo-
lupráca so všetkými zainteresovanými 
subjektmi je preto nevyhnutná.

2 .2 . Úlohy  
a ciele

a) Vytvárať podmienky na dl-
hodobé úspešné účinkovanie tímov 
v Davis Cupe a Fed Cupe.

b) Vytvárať podmienky na kvalitnú 
prípravu popredných reprezentantov 
v rámci NTC.

c) Zabezpečovať optimálnu repre-
zentáciu vo vrcholných juniorských 
súťažiach.

d) Zabezpečiť diferencovanú pod-
poru CTM na základe jednoznačne de-
finovaných kritérií. 

2 .3 . Cesty  
na naplnenie úloh

a) Udržať vysokú úroveň starostli-
vosti, zabezpečenia i nárokov na hrá-
čov zaradených v NTC.

b) Umožniť prípravu v NTC naj-
lepším reprezentantom v kategórii 
dospelých.

c) Skvalitňovať činnosť SVT a za-
bezpečiť im diferencovanú podporu 
na základe výsledkov. 

d) Zabezpečovať riadenie a sta-
rostlivosť o 4 – 6 SVT (v každom re-
gióne aspoň jedno), v ktorých sa 
bude systematicky pripravovať väč-
šina mládežníckych reprezentantov 
SR, bez ohľadu na klubovú prí-
slušnosť hráča. 

e) Diferencovane podporovať a za-
bezpečovať starostlivosť o 10 – 12 
TSM pri kluboch , ktoré budú spĺňať 
stanovené podmienky.

f) Diferencovane podporovať 
juniorských reprezentantov ne-
zaradených do CTM, prípadne i sub-
jekty, kde sa mladí reprezentanti 
pripravujú.

g) Pre juniorské reprezentácie za-
bezpečiť turnajový program, kto-
rý umožní špičkovú konkurenciu a 
dosiahnutie vysokej medzinárodnej 
úrovne.

h) Na základe zmlúv s hráčmi (prí-
padne inými subjektmi) zabezpečiť 
optimálnu juniorskú reprezentáciu 
na vrcholných podujatiach.

i) Prihlásiť sa k antidopingovému 
programu ITF i SOV a vytvárať pod-
mienky na maximálnu informovanosť 
hráčov, trénerov a funkcionárov. 

3 .1 . Krátka analýza 
súčasného stavu

Množstvo medzinárodných ju-
niorských turnajov v SR je na hornej 
hranici, ktorú nám umožňujú pred-
pisy ITF, resp. TE. Táto situácia plne 
vyhovuje, dôraz treba klásť na kvalitu 
usporiadania a dodržiavanie pred-
pisov. Problémy sa vyskytujú s or-
ganizáciou turnajov mužov a žien, 
čo súvisí s náročnými ekonomickými 
podmienkami. 

Počet domácich turnajov jed-
notlivcov, vzhľadom na počet hrá-
čov, prevyšuje potrebu. Informačný 
systém je na optimálnej úrovni a po-
skytuje potrebný servis organizáto-
rom i hráčom, navyše minimalizuje 
možnosti nedodržiavať predpisy a 
prípadne robiť podvody. V nasledujú-
com období sa treba zamerať na kva-
litu usporiadania a časovú i územnú 
vyváženosť termínovej listiny.

Systém súťaží družstiev vyhovuje, 
pretrvávajú problémy so športovou 
i organizačnou úrovňou extraligy. 

3 .2 . Úlohy  
a ciele

a) Zabezpečovať spracovávanie 
turnajovej agendy výpočtovou tech-
nikou a urýchlený prenos informácií 
všetkým subjektom.

b) Každoročne vytvárať termínovú 
listinu domácich súťaží na základe 
stanovených princípov. 

c) Stabilizovať medzinárodné po-
dujatia na Slovensku. Udržať naj-
vyššie turnaje mužov a žien.

d) Sumarizovať podklady na ino-
váciu športovo-technických pred-
pisov.

3 .3 . Cesty  
na splnenie úloh

a) Zabezpečiť partnerov a ná-
sledné organizovanie vrcholných 
medzinárodných turnajov pre mu-
žov a ženy.

b) Vytvárať podmienky na spo-
luprácu s klubmi pri organizovaní 
menších profesionálnych turnajov 
pre mužov a ženy. 

c) Zmluvne zabezpečiť kvalitné 
organizovanie medzinárodných ju-
niorských súťaží.

d) Zabezpečiť hodnotenie usporia-
dania jednotlivých súťaží, na základe 
stanovených kritérií. Podľa tohto kri-
téria prideľovať väčšinu podujatí.

e) Zabezpečiť tvorbu vyváženej ter-
mínovej listiny všetkých domácich 
súťaží.

f) Zabezpečiť predbežnú klasifiká-
ciu, jej zverejňovanie na internetovej 
stránke STZ a sledovať prepojenie kla-
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4.  Vzdelávanie 
a príprava trénerov 
i rozhodcov

5.  Propagácia  
a prenos  
informácií

6.  Oblasť  
ekonomiky 
a marketingu

7.  Oblasť  
investičná

KONcEPciA

sifikačného systému s účasťou v sú-
ťažiach.

g) Zabezpečovať informačný ser-
vis a turnajovú agendu medzi jed-
notlivými zložkami súťaží (riadiace 
orgány, organizátori turnajov, účast-
níci turnajov).

h) Propagovať a zvyšovať atrak-
tívnosť domácich súťaží družstiev. 

i) Sledovať a vyhodnocovať pod-
nety na úpravu predpisov pre or-
ganizáciu a riadenie súťaží.

4 .1 . Krátka analýza 
súčasného stavu

Systém vzdelávania sa v posled-
nom čase nemenil. Oprávnenie na 
zabezpečenie školení 3. triedy majú 
regionálne tenisové zväzy, školenia 
2. triedy zabezpečuje STZ, rovnako 
i školenia rozhodcov 1. triedy. Ga-
rantom školení trénerov 1. triedy 
je FTVŠ, v spolupráci so STZ. Toto 
oprávnenie môže získať aj iná akre-
ditovaná VŠ. 

V snahe poskytnúť aktívne pra-
cujúcim trénerom a rozhodcom naj-
novšie poznatky, STZ organizuje se-
mináre. Absolvovanie seminára v sta-
novenom termíne je podmienkou 
udelenia licencie (trénera, roz-
hodcu), čo predstavuje oprávnenie 
na výkon činnosti. Treba konštatovať, 
že najmä trénerska činnosť sa často 
vykonáva bez primeraného opráv-
nenia STZ. Odstrániť tento problém 
možno len úzkou spoluprácou klubov, 
RTZ a STZ . Prirodzené je, že držitelia 
licencií by mali mať zabezpečený pri-
meraný servis a prístup k najnovším 
poznatkom. 

V poslednom čase (so vstupom do 
EÚ) sa zvýraznila snaha zjednotiť 
systém vzdelávania v rámci krajín 
EÚ a následne uznávať nadobudnuté 
vzdelanie vo všetkých členských kraji-
nách EÚ. Predpokladá sa päťstupňový 
systém vzdelávania trénerov so sta-
novenými profilmi absolventov. Tie-
to tendencie rešpektuje i STZ.

4 .2 . Úlohy  
a ciele

a) Inovovať systém vzdelávania 
tak, aby zodpovedal tendenciám zbli-
žovania v rámci EÚ.

b) Zabezpečiť primeraný informač-
ný servis pre držiteľov licencií.

c) Spolupracovať s organizátormi 
podujatí a riadiacimi orgánmi pri za-
bezpečení rozhodcovskej činnosti iba 
držiteľmi licencií.

d) Spolupracovať s TK pri za-
bezpečení trénerskej činnosti iba dr-
žiteľmi licencií.

e) Zabezpečiť metodické riadenie 
reprezentačných družstiev juniorov 
a tréningových centier STZ.

4 .3 . Cesty  
na splnenie úloh

a) Spolupracovať s príslušnými in-
štitúciami pri vypracovaní systému 
a obsahovej náplne vzdelávania tré-
nerov, v rámci päťstupňovej škály, ak-
ceptovanej v EÚ.

b) Spresniť systém a obsahovú ná-
plň jednotlivých stupňov vzdelávania 
rozhodcov.

c) Do systému vzdelávania za-
pracovať alternatívne systémy vzde-
lávania.

d) Doplniť a inovovať lektorské 
zbory na jednotlivé stupne vzde-
lávania.

e) Zabezpečovať organizáciu do-
škoľovacích i tematických seminárov 
STZ, poskytovať informácie o se-
minároch organizovaných inými in-
štitúciami.

f) Vytvárať priestor na výmenu 
skúseností trénerov a rozhodcov 
všetkých stupňov.

g) Pravidelne vydávať metodické 
materiály v mesačníku Tenis a na in-
ternetovej stránke STZ, prípadne 
inou formou.

h) Zabezpečiť vierohodnú evi-
denciu činnosti trénerov a rozhodcov. 
Zabezpečiť primeranú propagáciu 
najlepších.

5 .1 . Krátka analýza sú-
časného stavu

STZ využíva najmä dva informačné 
kanály, mesačník Tenis a internetovú 
stránku www.stz.sk. Ich prostred-
níctvom sa zverejňujú aktuálne ozna-
my, výsledky, údaje o štruktúre a or-
gánoch STZ i činnosti jednotlivých 
RTZ, či obchodných spoločností. Vr-
cholné podujatia prenášala televízia, 
STZ spolupracuje s viacerými roz-
hlasovými stanicami, vydávajú sa 
príležitostné publikácie. Obsahová 
a grafická úroveň vydávaných bul-
letinov (DC, FED Cup a medzinárodné 
turnaje) je veľmi vysoká. Každoročne 
je zabezpečené vydanie Ročenky te-
nisu

5 .2 . Úlohy  
a ciele

a) Zabezpečiť prenos všetkých 

významných informácií prostred-
níctvom internetovej stránky www.
stz.sk a mesačníka Tenis. 

b) Zabezpečiť pravidelné tlačové 
konferencie pri príležitosti význam-
ných podujatí organizovaných STZ.

c) Vydávať príležitostné publikácie 
pri významných podujatiach alebo pri 
požiadavkách členstva.

d) Vydávať Ročenku tenisu.
e) Spolupracovať s celoštátny-

mi médiami pri propagovaní akcií 
a úspešných športovcov, prípadne 
trénerov, rozhodcov, funkcionárov.

5 .3 . Cesty  
k naplneniu plánov

a) Pravidelne aktualizovať in-
ternetovú stránku STZ.

b) Sústavne zvyšovať formálnu 
i obsahovú náplň mesačníka Tenis. 
Propagovať významné podujatia 
i úspešné kluby, prípadne jednotliv-
cov z rôznych oblastí.

c) Vydávať propagačné materiály 
pri významných akciách (medziná-
rodné turnaje), významných úspe-
choch a výročiach.

d) Zabezpečiť informácie z naj-
významnejších medzinárodných i do-
mácich podujatí v dennej tlači.

e) Zabezpečiť pravidelné informá-
cie o tenisovom dianí v TV.

f) Propagovať osoby, ktorým bolo 
udelené významné tenisové vy-
znamenanie (štátne, tenisové,...), 
osobitne osobám zaradeným do Sie-
ne slávy STZ. 

6 .1 . Krátka charakteristi-
ka súčasného stavu

Rozhodujúcim zdrojom financo-
vania činnosti STZ sú vlastné ak-
tivity. Prostriedky sú väčšinou úče-
lovo viazané zmluvami s konkrétnymi 
partnermi, ktorým treba predkladať 
zmysluplné projekty. Financovanie 
športu zo strany štátu nemá jas-
né pravidlá a výška ani kritériá fi-
nancovania v súčasnosti nie sú jas-
ne stanovené. V súčasnosti sa po-
silňuje pozícia a možnosti miestnych 
a regionálnych samospráv, čo umož-
ňuje väčšie aktivity na regionálnej 
úrovni. Zvyšujú sa i možnosti klu-
bov, aj keď v jednotlivých mestách 
sú problémy pri využívaní tenisových 
areálov. STZ má spracovanú úspeš-
nú marketingovú stratégiu v ob-
lasti medzinárodných podujatí. V ob-
lasti domácich akcií sú však stále veľ-

ké rezervy na všetkých úrovniach.

6 .2 . Úlohy  
a ciele

a) Stabilizovať a zvyšovať mar-
ketingové príjmy na úrovni STZ i Re-
gionálnych tenisových zväzov.

b) Stabilizovať a zvyšovať pria-
me dotácie od štátu pri podpore ta-
lentovanej mládeže, na štátnu špor-
tovú reprezentáciu i na rozvoj špor-
tových odvetví 

c) Zabezpečiť dlhodobé vyrovnané 
financovanie STZ a dcérskych spo-
ločností.

d) Zabezpečiť dostatok finančných 
zdrojov na splácanie bankových úve-
rov NTC, a.s. bez dopadu na rozpočty 
a aktivity STZ.

e) Zabezpečiť efektivitu vrcholných 
domácich podujatí.

f) Zabezpečiť spoluprácu s po-
prednými hráčmi.

6 .3 . Cesty na realizáciu 
zámerov 

a) Zvyšovať príjmy z marketingo-
vých a komerčných akcií STZ a NTC.

b) Pokračovať v rozširovaní mar-
ketingových aktivít o marketing špič-
kových hráčov a členov NTC.

c) Získať podporu pre ciele STZ vo 
vrcholných štátnych orgánoch

d) Poskytovať servis informácií 
a know-how z marketingu (semináre 
a prednášky pre kluby a RTZ).

7 .1 . Krátka analýza 
súčasného stavu

Ukončená výstavba Národného te-
nisového centra umožnila zásadnú 
zmenu v činnosti STZ i v postavení 
tenisu v spoločnosti. V záujme tejto 
investície boli utlmené niektoré ďal-
šie investičné aktivity, ktoré sa re-
alizovali iba z iniciatívy klubov.

7 .2 . Úlohy  
a ciele

a) Do roku 2008 začať s výstavbou 
aspoň jedného regionálneho NTC.

b) Skvalitniť materiálové zabezpe-
čenie SVT a TSM, napr. výmenou te-
nisových povrchov

7 .3 . Cesty na 
uskutočnenie úloh

a) Pripraviť plán budúcich in-
vestícií a ich účel.

b) Poskytovať servis informácií pri 
investíciách klubov.
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A: VŠEOBECNé USTANOVENIA

1 . Riadiaci orgán: Slovenský te-
nisový zväz

2 . Kategórie a triedy: ml., st. žiac-
tvo, st. dorast, muži, ženy (trieda M 
– 7), ml. dorast (trieda M – 4)

3 . Dátum, usporiadateľ: organizač-
né výbory viď príloha.

4 . Prihlášky: písomné prihlášky za-
siela každý hráč (ka) samostatne 
v termíne: 
mladšie žiactvo: do 22 . 12 . 2006
staršie žiactvo: do 29 . 12 . 2006
mladší dorast: do 22 . 12 . 2006
starší dorast: do 19 . 1 . 2007
dospelí: do 26 . 1 . 2007
Prihlášky zasielajte na Slovenský 
tenisový zväz, Príkopová 6, 831 
03 Bratislava, tel. 02/ 492 09 886,  
fax 02/ 492 09 879, prípadne elek-
tronickou poštou prihlasky@stz.sk 
(ak pri prihlasovaní e-mailom ne-
dostanete správu o doručení vašej 
prihlášky, znamená to, že mail ne-
prešiel, preto vo vlastnom záujme 
volajte na STZ).
Na oficiálnej internetovej stránke 
STZ (www .stz .sk) priebežne zve-
rejňujeme aktuálny zoznam evi-
dovaných prihlášok doručených na 
STZ . Odporúčame hráčom, aby si 
- vo vlastnom záujme- overili za-
radenie do zoznamu prihlásených . 
Po termíne uzávierky prihlášok už 
nebudeme akceptovať žiadnu re-
klamáciu v súvislosti so zaslaním 
prihlášky .
Po uzavrení prihlášok a spracova-
ní priamej nominácie, zašle STZ 
zoznam prihlásených hráčov re-
gionálnym tenisovým zväzom, kto-
ré nominujú hráčov (vrátane ná-
hradníkov) za svoj región a zašlú 
ich na STZ najneskôr 8 dní pred ofi-
ciálnym začiatkom M SR jednotlivých 
kategórií. Do súťaže možno zaradiť 
len hráčov, ktorí v termíne zaslali 
písomnú prihlášku na STZ . 

Hráči sú povinní informovať sa 
o svojom prijatí resp. neprijatí do sú-
ťaže. Nomináciu účastníkov na M SR, 
vrátane náhradníkov, uverejníme na 
internetovej stránke STZ (www.stz.
sk) - 7 dní pred začiatkom súťaže. 
5 . Hosp . podmienky: STZ hradí hrá-
čom a hráčkam stravné i ubytovanie 
podľa platných hospodárskych 
smerníc. Hráči (-ky), ktorí budú sú-
ťažiť vo dvojhre i štvorhre - a riad-

ne dohrajú súťaž - majú na halových 
majstrovstvách SR 2007 nárok na :
a/ diéty, (okrem domácich hrá-
čov):
89,- Sk ak zotrvajú v turnaji (vrá-
tane cesty) 5 – 12 hodín.
135,- Sk ak zotrvajú v turnaji (vrá-
tane cesty) 12 – 18 hodín.
208,- Sk ak zotrvajú v turnaji (vrá-
tane cesty) viac ako 18 hodín.
b/ ubytovanie :
- účastník nemá nárok na uby-
tovanie, ak je vzdialený od mies-
ta konania M SR menej ako 50 km 
(vrátane),
- ak je účastník vzdialený od miesta 
konania M SR viac ako 200 km, má 
nárok na ubytovanie deň vopred. 
Ak skončí stretnutie po 16,00 ho-
dine, má nárok na ubytovanie do 
ďalšieho dňa,
- prepláca sa ubytovanie v of i-
ciálnom hoteli (ubytovacom za-
riadení), prípadne v inom zariadení, 
maximálne však do výšky ceny uby-
tovania v oficiálnom zariadení,
- usporiadateľ nie je povinný za-
bezpečiť ubytovanie hráčom a sprie-
vodu, ktorí o to v termíne písomne 
nepožiadali. Prihlášku so žiadosťou 
o ubytovanie treba zaslať na ad-
resu usporiadateľa najneskôr 14 
dní pred začiatkom súťaže .
Nenastúpenie do štvorhry (okrem 
prípadov, keď nenastúpenie nie je 
zavinené hráčom) bude považované 
za nedohranie súťaže a hráč nebude 
mať hradené stravné a ubytovanie.
Dvom rozhodcom hradí STZ ces-
tovné, stravné, ubytovanie a od-

menu za výkon funkcie podľa plat-
ného sadzobníka odmien. Odmena 
musí byť zdanená. Refundácia mzdy 
sa neposkytuje.

6 . Titul: víťazi jednotlivých disciplín 
získajú titul „Halový majster SR na 
rok 2007“, dostanú diplomy, me-
daily a pohár, finalisti a semifinalisti 
diplomy a medaily.

7 . Povinnosti hráčov: 
a) Štartovať vo dvojhre a štvorhre, 
riadne dohrať súťaž
b) Nevzďaľovať sa počas účasti v sú-
ťaži, bez súhlasu riaditeľstva, z te-
nisových dvorcov.

8 . Informácie: podávajú organi-
zační pracovníci jednotlivých M SR. 
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie 
pre rozhodcov,  na základe písom-
ných požiadaviek aj pre hráčov. Po-
žiadavky na ubytovanie treba zaslať 
písomne usporiadateľovi najneskôr 
14 dní pred otvorením jednotlivých 
M SR. Zloženie organizačných pra-
covníkov výborov HM SR uverejňu-
jeme v prílohe.

B . TECHNICKé USTANOVENIA

1 . Predpis: hrá sa podľa platných 
pravidiel súťažného poriadku a 
tohto rozpisu.

2 . Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, 
st. žiaci, st. žiačky, ml. dorastenci, 
ml. dorastenky, st. dorastenci, st. 
dorastenky, muži, ženy.

3 . Disciplíny: dvojhra, štvorhra

4 . Spôsob hry: vylučovací na dva 
víťazné sety, v každom sete za sta-
vu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (taj-
brejk).

5 . Počet štartujúcich: vo všetkých 
kategóriách: chlapci/muži 32, diev-
čatá/ženy 32
V prípade neprihlásenia finalistov 
z MSR NVK, sa zväčší počet priamej 
nominácie podľa rebríčka NVK. Ak 
región nenaplní svoju nomináciu, 

o voľných miestach rozhodne STZ.

6 . Podmienky štartu: platná re-
gistrácia.

7 . Prezentácia: prvý hrací deň do 
8,00 hod.

8 . Žrebovanie: 15 minút po skončení 
prezentácie z prítomných hráčov.

9 . Časový rozpis (pre dvojdvorcovú 
halu): hráč by nemal odohrať viac 
ako 3 zápasy denne, iba v prípade 
3.dňa možno odohrať štvrtý zápas 
len so súhlasom hráča. Posledný zá-
pas denného programu v kategórii 
mládeže môže byť nasadený naj-
neskôr o 20,30 hod. hracieho dňa. 
Prestávka medzi posledným odo-
hraným zápasom hráča - a jeho 1.zá-
pasom v nasledujúcom dni - musí byť 
minimálne12 hodín
1.deň: 1.kolo dvojhra
 (16 zápasov)
2.deň: 2.kolo dvojhra
 (8 zápasov)
 1.kolo štvorhra
 (8 zápasov)
3.deň: štvrťfinále dvojhra
 (4 zápasy)
 semifinále dvojhra
 (2 zápasy)
 štvrťfinále štvorhra
 (2 zápasy)

4.deň: finále dvojhra
 (1 zápas)
 semifinále štvorhra
 (2 zápasy)
 finále štvorhra
 (1 zápas)
Organizátor môže, vzhľadom na 
priebeh súťaže, urobiť úpravu ča-
sového rozpisu. Úprava musí byť 
včas zverejnená.

10 . Lopty: TRETORN
Na každý zápas dvojhry a od se-
mifinále štvorhry 3 nové lopty. Od 
semifinále dvojhier a vo finále štvor-
hry výmena lôpt pred 3. setom.

11 . Rozhodcovia: vrchného rozhod-
cu a jeho zástupcu nominuje STZ. 

Rozpis halových majstrovstiev Slovenskej 
republiky v tenise na rok 2007

Mladší žiaci  6. – 9. 1. 2007 TC Slávia Trnava
Mladšie žiačky  6. – 9. 1. 2007 TJ Dixon Club B. Bystrica
Starší žiaci 13. – 16. 1. 2007 TK Slovan Slov. sporiteľňa Ba
Staršie žiačky 13. – 16. 1. 2007 TK AŠK Inter Slovnaft Ba
Mladší dorastenci  6. – 9. 1. 2007 TJ Elán Veľký Krtíš
Mladšie dorastenky  6. – 9. 1. 2007 TK Slávia Agrofert STU Ba
Starší dorastenci  3. – 6. 2. 2007 TC Partizánske
Staršie dorastenky  3. – 6. 2. 2007 TK Kúpele Piešťany
Muži 10. – 13. 2. 2007 TK Akademik Košice
Ženy 10. – 13. 2. 2007 STŠ Michalovce

ml .dorast ostatné
Pri účasti 32 32
Priama nominácia 8 8
Finalisti z MSR NVK 0 2
Priama nominácia podľa rebríčka NVK 5 3
Nominácia regiónov 4x4=16 4x4=16
Voľné karty STZ 1 1
Voľné karty usporiadateľ 2 2
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Jednotlivé zápasy sa hra-
jú bez hlavných rozhodcov. 
Usporiadateľ je povinný, 
od semifinálových zápa-
sov, zabezpečiť hlavných 
rozhodcov, prípadne môže 
zabezpečiť rozhodcov aj 
na predchádzajúce kolá. 
Vrchný rozhodca môže roz-
hodnúť o inom spôsobe 
rozhodovania zápasov.

12 . Námietky: písomne 
riaditeľstvu majstrovstiev 
podľa súťažného poriad-
ku.

13 . Poznámka: v prípade 
neúčasti hráča, hráčky no-
minovaného priamo pod-
ľa rebríčka postupuje ná-
hradník na priamu no-
mináciu, určený na zá-
klade rebríčkového po-
stavenia. Ak sa hráč no-
minovaný priamo za región 
posunie do priamej no-
minácie, resp. sa nepríde 
na prezentáciu, má prá-
vo štartu náhradník z prí-
slušného regiónu. V prí-
pade neúčasti hráča no-
minovaného STZ, má prá-
vo štartu náhradník na voľ-
nú kartu STZ. Vo všetkých 
ostatných prípadoch roz-
hoduje usporiadateľ.

14 . Povinnosti usporia-
dateľa: 
- umožniť hráčom (-čkam) 
tréning deň pred oficiál-
nym otvorením HM SR v ča-
se od 17,00 hod. a každý 
ďalší deň pred otvorením 
a po skončení programu 
dňa, 
- zabezpečiť ukazovatele 
skóre s menovkami hráčov 
od 1. kola,
- denne zasielať e-
mailom
priebežné výsledky na: 
STZ – e-mail: janka.
siebenstichova@stz.sk, 
fax: 02/ 4920 9879
TASR – e-mail:
sport@tasr.sk,
fax. 02/ 5921 0324
SITA – e-mail: spo@sita.sk, 
f ax.  02/  5249 2732.
Kompletné klasifikačné 
podklady z M SR je uspo-
riadateľ povinný poslať 
do 24 hodín po skončení 
turnaja na STZ .

Rozpis HM SR jednotlivcov 
na rok 2007 schválil VV STZ 
dňa 16.11.2006

Víťazi halových 
majstrovstiev 

Slovenskej 
republiky roku 

2006

Príloha
Usporiadatelia a organizačné výbory HM SR v tenise na rok 2007

MLADŠÍ ŽIACI
6 . – 9 . 1 . 2007

TC Slávia Trnava
Povrch: antuka
Riaditeľ: Ing. Ladislav Gubi
Zástupca riaditeľa: Mgr. Daniel Čálik
Vrchný rozhodca: Ing. Milan Baláž
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Ivan Holub
Kontaktná osoba: Daniel Čálik, 
Špačinská 17, Trnava, 91701, m.: 
0903218607, t.dv: 0908895768, 
email: danielcalik@szm.sk

MLADŠIE ŽIAČKy 
6 . – 9 . 1 . 2007

TJ Dixon Club B . Bystrica
Povrch: antuka
Riaditeľ: Roman Škamla
Zástupca riaditeľa: Inéz Škamlová
Vrchný rozhodca: Dagmar Regendová
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Ing. Beata Šimčíková
Kontaktná osoba: Roman Škamla, Jel-
šová 28, 97401 Banská Bystrica, m.: 
0903 808584, rskamla@zoznam.sk

STARŠÍ ŽIACI
13 . – 16 . 1 . 2007

TK Slovan  
Slovenská sporiteľňa Bratislava

Povrch: Premier Court
Riaditeľ: Ing. Dominik Hrbatý
Zástupca riaditeľa: Ing. Andrej Švacho
Vrchný rozhodca: Ing. Ladislav Mečíř
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Ing. Michal Hrušovský
Kontaktná osoba: Ing. Dominik Hrbatý, 
Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, tel./
fax: 02/ 44453461, m.: 0905 123283, 
e-mail: hrbaty@tkslovan.sk

STARŠIE ŽIAČKy
13 . – 16 . 1 . 2007

TK AŠK Inter Slovnaft Bratislava
Povrch: Taraflex
Riaditeľ: Ing. Rastislav Nakládal
Zástupca riaditeľa: Ing. Pater Kopačka
Vrchný rozhodca: 
Doc Ing. Michal Nemec
Zástupca vrchného rozhodcu: Ján Hasaj
Kontaktná osoba: Silvia Bohunová, Tr-
navská 33, 83104 Bratislava, t.+f.: 02/ 
44371391, e-mail: tenis@askinter.sk

MLADŠÍ DORASTENCI
6 . – 9 . 1 . 2007

TJ Elán Veľký Krtíš
Povrch: Graboflex
Riaditeľ: Marián Varecha
Zástupca riaditeľa: Ing. Marián Vrško
Vrchný rozhodca: 
Mgr. Jaroslav Horváth
Zástupca vrchného rozhodcu:
Ing. Jozef Suláček
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Hor-
váth, m: 0907 871985,
e-mail: jaroslav.horvath@post.sk

MLADŠÍ ŽIACI
Dvojhra: M. Maruščák (TJ Slávia 
Právnik Bratislava )
Štvorhra: M. Kianička, T. Kmeť-
ko (TK Slávia Agrofert STU/ TK 
Slovan Slovenská sporiteľňa 
Bratislava)

MLADŠIE ŽIAČKy
Dvojhra: M. Kucharová (TK Slá-
via Agrofert STU)
Štvorhra: N. Karaffová, Z. On-
drušová (TC SPU AX-V Nitra / TK 
Slávia Agrofert STU)

STARŠÍ ŽIACI
Dvojhra: R. Gašparetz (TK Ra-
tufa Levice)
Štvorhra: R Gašparetz, M Brt-
ko (TK Ratufa Levice/ TK Kú-
pele Piešťany)

STARŠIE ŽIAČKy
Dvojhra: J. Čepelová (Tenis 
Komplex Košice)
Štvorhra: P. Kuľhová, P. Jůro-
vá (TJ Slávia právnik / TK Slo-
van Slovenská sporiteľňa Bra-
tislava)

MLADŠÍ DORASTENCI
Dvojhra: R. Janúch (TKM Mar-
tin)
Štvorhra: R. Janúch, A. Gaš-
paretz (TKM Martin/ TK Ra-
tufa Levice) 

MLADŠIE DORASTENKy
Dvojhra: M. Balogová (TK Aka-
demik Košice)
Štvorhra: Z. Zlochová, K. Pol-
jaková (TK Baník Prievidza / TK 
Vysoké Tatry)

STARŠÍ DORASTENCI
Dvojhra: M. Horný (TKM Tl-
mače)
Štvorhra: M. Horný, M. Dur-
dík (TKM Tlmače/ TK Kúpele 
Piešťany)

STARŠIE DORASTENKy
Dvojhra: M. Kochanová (TK Slo-
van Slovenská sporiteľňa Bra-
tislava)
Štvorhra: M. Pochabová, P. Ve-
resová (TC SPU AX-V Nitra/ TK 
Kúpele Piešťany)

MUŽI
Dvojhra: E. Csarnakovics (TC 
SPU AX-V Nitra)
Štvorhra: M. Béreš, T. Boleman 
(TC Slávia Trnava/ TJ STU Tr-
nava)

ŽENy
Dvojhra: M. Pochabová (TC SPU 
AX-V Nitra)
Štvorhra: M. Pochabová, P. Ve-
resová (TC SPU AX-V Nitra/ TK 
Kúpele Piešťany)

MLADŠIE DORASTENKy
6 . – 9 . 1 . 2007

TK Slávia Agrofert STU Bratislava
Povrch: Hard court
Riaditeľ: František Horváth
Zástupca riaditeľa: Ladislav Hanajík
Vrchný rozhodca: Doc Ing. Michal Nemec
Zástupca vrchného rozhodcu:
Ing. Ladislav Schragge
Kontaktná osoba: Gabriela Pažitná, P.O.Box 
20, 850 05, Bratislava 5, m: 0903 809870, 
e-mail: pazitna@agrofert.sk

STARŠÍ DORASTENCI
3 . – 6 . 2 . 2007

TC Partizánske, „Rialto Cup“
Povrch: Topgreen
Riaditeľ: Miroslav Kožárik, prom.právnik
Zástupca riaditeľa: Ing. Miroslav Dorčiak
Vrchný rozhodca: bude určený
Zástupca vrchného rozhodcu:
Ing. František Kopál
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Dorčiak, 
Nábrežie Belanky 882/47, 958 04 Partizán-
ske, m.: 0903 103433,
email: dorciak.miroslav@post.sk

STARŠIE DORASTENKy 
3 . – 6 . 2 . 2007

TK Kúpele Piešťany, „Chirosan Cup“
Povrch: Supreme/ Sporting T
Riaditeľ: Ing. Rudolf Vrábel
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ivan Luknár
Vrchný rozhodca: Miroslav Repík
Zástupca vrchného rozhodcu:
Tomáš Srogoň
Kontaktná osoba: Miroslav Repík, TK Kú-
pele P.O.BOX B24, Bellušova 2, 921 01 Pieš-
ťany, m: 0905 315539, t.: 033/ 7742675, 
fax: 033/ 7626628,
e-mail: tk.kupele.py@stonline.sk

MUŽI
10 . – 13 . 2 . 2007

TK Akademik Košice
Povrch: antuka
Riaditeľ: Ing. Ladislav Steiner
Zástupca riaditeľa: Radoslav Kužma
Vrchný rozhodca: Jozef Mihok
Zástupca vrchného rozhodcu: bude určený
Kontaktná osoba: Radoslav Kužma, Penzion 
Set, SNP 85, 040 11 Košice, t.: 0907 913769, 
e-mail: penzion@penzion.sk

ŽENy
10 . – 13 . 2 . 2007

STŠ Michalovce
Povrch: antuka
Riaditeľ: Stanislav Jurko
Zástupca riaditeľa: Ján Homrok
Vrchný rozhodca: Ing. Vladimír Gerhart
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Ing. Tibor Lešniak
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Lešniak, Pa-
sáž 3, 071 01 Michalovce, m.: 0905 217341, 
e-mail: lesniak.sts@zoznam.sk

ROzPiS
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Medzinárodný turnaj juniorov do 18 rokov
iTF 2 U18 „The 14th Slovak junior 

indoor  2007“
14 . - 21 . 1 . 2007

Miesto: TK Slávia Právnik
 Tematínska 5 , Bratislava - Petržalka
 tel : 02 – 63830170, fax : 02-63830131
 e-mail : tjslaviapravnik@slovanet.sk
Prihlášky (písomne): Miriam Macková, Národné tenisové centrum
 Príkopova 6, 831 03 Bratislava
 e-mail : miriam.mackova@stz.sk
 fax: 02/49209 882/879, tel: 02/49209 832 
Uzávierka prihlášok: 12 . decembra 2006 
Termín: kvalifikácia : 14 . 1 . 2007 
 hlavná  súťaž: 15 . - 21  .1 . 2007
Prezentácia:  kvalif ikácia: CH + D sobota 13 . 1 . 2007  

od 16 .00 do 18 .00 hod . v TK
Hlavná súťaž: chlapci- nedeľa 14. 1. 2007
 od 14.00 do 16.00 hod. v TK
 dievčatá - pondelok 15.1.2007
 od 14,00 do 16,00 hod. v TK
Počet štartujúcich: kvalifikácia: chlapci – 24, dievčatá – 16
 hl. súťaž: chlapci -  48, dievčatá - 32
Povrch: koberec (Marka Tennis Grain Court)
Lopta: Tretorn 
Vklad: kvalifikácia – 20 eur
 hlavná súťaž – 40 eur ( ekvivalent v Sk) 
Ubytovanie:  rezervovať písomne do 5 . 1 . 2007 u usporiadateľa 

turnaja faxom, prípadne na pevnú linku 

Dominika v Michalovciach
Víťazka turnaja Ritro Slovak Open 

2006, Dominika Cibulková, zavítala 
v dňoch 11. a 12. novembra do Mi-
chaloviec, kam ju pozval Tibor Leš-
niak, tréner tamojšej Tc STŠ. Na stret-
nutí v  tenis centre firmy S corp s r.o , 
bola skvelá atmosféra. Dominika dá-
vala autogramy na podpisové kar-
tičky, plagáty, lopty, rozdávala úsme-
vy na všetky strany a detičkám žiarili 
očká. Predviedla deťom aj niekoľko 
svojich skvelých úderov, dala im pár 
cenných rád a svojou profesionalitou, 

suverénnosťou, láskavosťou i bez-
prostrednosťou k deťom, všetkých 
očarila. Prijatie primátorom mes-
ta Ing. Jozefom Bobíkom bolo dô-
kazom serióznej prípravy tejto ak-
cie. Na autogramiáde, ktorú zastrešil 
supermarket Hypernova, príjemne 
potešila aj priama účasť pani Gie-
ciovej, zástupkyne firmy Völkl pre 
Slovensko.

Ďakujeme ti, Dominika, v mene 
všetkých detí, bola si skvelá!

Text a snímka: (tk)

Dominika CIBULKOVÁ rozdáva v Michalovciach autogramy

Na záver tohtoročnej hlavnej sezóny sa uskutočnil na tenisových dvorcoch 
Slovana Slovenská sporiteľňa v Bratislave už 4. ročník „Memoriálu Vladimíra 
Mihala“ vo štvorhre seniorov. Minimálny spoločný vek dvojíc bol 100 rokov. 
Vo finále, po vyrovnanom súboji,  opakovane zvíťazila dvojica  Dolský – On-
drej, ktorá zdolala dvojicu Blahutiak – Medviď 9:8 (10:6). O najväčšie pre-
kvapenie sa svojím víťazstvom postarala najstaršia dvojica Ležovič – Mada 
(spolu 155 rokov), ktorá bola nad sily rodinnej dvojice Hora st. – Hora ml. 
Záštitu nad turnajom mal Vladov syn, známy tréner „Muro“ Mihal, ktorý tur-
naj dlhodobo sponzoruje.

Memoriál Vladimíra Mihala

Slovenský tenisový zväz po-
tvrdzuje a oznamuje, že jedinou 
(exkluzívnou) oficiálnou loptou na 
všetky podujatia STZ na Slovensku 
(okrem niektorých medzinárod-
ných) v sezóne 2007 sú výhradne 
lopty zn . TRETORN (všetky typy 
lopty Tretorn, schválené ITF na 
tento rok, t .j . lopty tlačené vzdu-
chom, netlačené vzduchom aj pl-
nené). Usporiadatelia tenisových 

podujatí vo všetkých  vekových 
kategóriách - t.j. deti do 9 rokov 
(HTO), mladšie žiactvo, staršie žiac-
tvo, mladší dorast, starší dorast, 
ženy, muži, seniori - , sú povinní 
hrať len s loptami zn. Tretorn. Vý-
ber konkrétneho typu lopty zn . 
Tretorn ponecháva STZ na uspo-
riadateľoch turnajov, ktorí sú po-
vinní uviesť typ lopty v rozpise na 
turnaj.

OFiciálNA lOPTA STz NA ROK 2007

Kontaktná adresa na dodávateľa: 
Dipl. Ing . Juraj Kútik, Kútik – Ob-
chodná firma s.r.o., Nový Svet č.41, 
97401 Banská Bystrica
Tel: 048- 4285 313/374, Fax: 048- 
4285 281, Mobil: 0905 408 494
E-mail: kutik.juraj@kutiksport.sk
Ceny a dodacie podmienky

a) Ceny lôpt sú platné na odber 
v kartónovom množstve, t.j. 120 
lôpt zo skladu Nový Svet 41, 974 00 
Banská Bystrica,
b) Termín dodávky 48 hodín po ob-
jednávke TEN EXPRES a PRIORITY 
pošta, resp. do 4 dní bežnou poš-
tou (podľa objednávky) 

Zmluvne garantované ceny lôpt za 1kus, vrátane DPH (vybrané typy) pre 
TK/TO na sezónu 2007, platné od 1 .12 .2006:
Tretorn Serie Plus - STZ ( tlačená vzduchom) - 55,50 Sk
Tretorn Tournament ( tlačená vzduchom) - 45,00 Sk
Tretorn Z - Tour ( tlačená vzduchom) - 48,50 Sk
Tretorn WTA Tour - Selected ( tlačená vzduchom ) - 48,50 Sk
Tretorn Championship ( tlačená vzduchom ) - 39,50 Sk
Tretorn Micro X ( plná) - 58,50 Sk
Tretorn Micro X Trainer ( plná) - 46,00 Sk
Tretorn Fun Lite (mäkká lopta – pre HTO) - balenie 4ks - 50,50 Sk
Tretorn Fun Lite (mäkká lopta – pre HTO) - vedro 60 ks - 47,50 Sk
Tretorn Academy (mäkká lopta ) - balenie 4 ks  -  50,50 Sk
Tretorn Academy (mäkká lopta ) – vedro 60 ks  -  47,50 Sk
Tretorn Play Ball (penová) – vedro 36 ks - 69,50 Sk

Víťazi a finalisti (zľava): Miroslav ONDREJ, Imrich DOLSKÝ, Gustáv 
BLAHUTIAK a MICHAL MEDVIĎ        Snímka: Tenis 
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MUŽI

BOGOTA, KOLUMBIA

(CH, 75 000 USD + H, 16 . 10 .)

Kvalifikácia, 1 . kolo: Silva (4-Braz.) 
– Bocko 60, 61.

KOLDING, DÁNSKO

(CH, 50 000 USD + H, 16 . 10 .)
1 . kolo: Lacko – Kamke (Nem.) 62, 36, 
75, 2 . kolo: Pless (3-Dán.) – Lacko 57, 
76(5), 64.
Štvorhra, 1 . kolo: Karanusič, Vico (Chorv./
Tal.) – Lacko, Minář (SR/ČR) 46, 76(5), 
10:8.

GABORONE, NAMÍBIA

(TE 1, 10 000 USD, 16 . 10 .)
1 . kolo: Ouahabi (4-Mar.) – Horečný 64, 64.
Štvorhra, 1 . kolo: Horečný, Hromec (2) 
– Gillham, Le Sueur (Austr./JAR) 63, 
76(2), štvrťfinále: Horečný, Hromec 
– Gemouchidis, Loucareas (Gré.) 64, 64, 
semifinále: Horečný, Hromec – Ghouse, 
Strydom (3-Ind./Nam.) 64, 63, finále: 
Jallali, Ouahabi (4-Tun./Mar.) – Horečný, 
Hromec 46, 64, 76(3).

SAN MIGUEL, PORTUGALSKO

(TE 5, 10 000 USD, 16 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Martin – Araujo 
(Por.) 60, 60, Zielinski (Poľ.) – Farkas 
63, 61, 2 . kolo: Zopp (15-Est.) – Martin 

64, 46, 63, Pažický (12) – Halabi (Izr.) 
76(5), 63, 3 . kolo (finále): Celt (6-Poľ.) 
– Pažický 63, 61.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Stančík – Topič 
(Chorv.) 61, 36, 62, Semjan – Rexach-Itoiz 
(6-Šp.) 63, 36, 63, Kavčič (3-Slo.) – Kližan 
62, 46, 60, Sergejev (Ukr.) – Zelenay (8) 
64, 63, 2 . kolo: Semjan – Stančík 16, 63, 
64, štvrťfinále: Zemlja (1-Slo.) – Semjan 
64, 76(0).
Štvorhra, 1 . kolo: Savič, Semjan (3-Srb./
SR) – Burrieza, Nesterov (Šp./Rus.) 62, 46, 
76(6), Stančík, Zelenay – Falcao, Ricardo 
(Por.) 63, 62, štvrťfinále: Savič, Semjan 
– Elias, Sousa (Por.) 76(5), 64, Canudas, 
Rexach-Itoiz (Šp.) – Stančík, Zelenay 63, 
76(5), semifinále: Savič, Semjan – de 
Bakker, Lucassen (Hol.) 76(6), 64, finále: 
Canudas, Rexach-Itoiz (Šp.) – Savič, 
Semjan 63, 64.

MANSFIELD, TX, USA

(TE 26, 15 000 USD, 16 . 10 .)

Kvalifikácia, 1 . kolo: Cingeľ – Zivojinovič 
(12-Srb.) 64, 76(7), 2 . kolo: Wiess (USA) 
– Cingeľ 76(4), 63.

NOTTINGHAM, VEĽKÁ BRITÁNIA

(CH, 25 000 USD + H, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Čapkovič (5) – Crisp 
(V.Brit.) 62, 61, Červenák (3) – Lalji 
(V.Brit.) 62, 62, 2 . kolo: Čapkovič – King-

Turner (N.Zél.) 63, 63, Červenák – Slabinsky 
(V.Brit.) 64, 64, 3 . kolo (finále): Smit 
(Hol.) – Čapkovič 61, 64, Desein (Bel.) 
– Červenák 76(1), 76(3).
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Červenák – Brizzi 
(Tal.) 67(3), 76(5), 64, Lacko – Bogdanovic 
(2-V.Brit.) 46, 63, 76(5), 2 . kolo: Pless 
(1-Dán.) – Červenák 64, 76(4), Lacko 
– Goodall (V.Brit.) 64, 36, 63, štvrťfinále: 
Mackin (V.Brit.) – Lacko 63, 36, 75.
Štvorhra, 1 . kolo: Cipolla, Economidis 
(Tal./Gré.) – Čapkovič, Sirianni (SR/Austr.) 
61, 64, Červenák, Lacko – Mertl, Vacek (ČR) 
76(9), 26, 10:7, štvrťfinále: Prpic, Tourte 
(Švéd./Fr.) – Červenák, Lacko 75, 61.

SAN MIGUEL, PORTUGALSKO

(TE 6, 10 000 USD, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Honig (Izr.) – Farkas 
64, 62, Fattebert (Švajč.) – Trnovský 61, 63, 
2 . kolo: Martin – Honig 61, 61, Pažický (9) 
– Halabi (Izr.) 76(3), 64, 3 . kolo (finále): 
Celt (4-Poľ.) – Martin 76(1), 46, 60, Pažický 
– Gawron (7-Poľ.) 67(4), 11 ret.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Stančík – Topič 
(Chorv.) 62, 62, Zelenay (8) – Ribeiro 
(Por.) 60, 61, Kližan – Cuellar (Šp.) 63, 
62, Sie (Indon.) – Pažický 61, 64, de 
Bakker (Hol.) – Semjan 60, 60, 2 . kolo: 
Canudas (Šp.) – Stančík 16, 60, 63, Kližan 
– Zelenay 61, 64, štvrťfinále: Elias (Por.) 
– Kližan 62, 64.

z výsledkov Slovákov na malých turnajoch

- problematika výberu talentov 
v tenise a postavenie rodičov v tej-
to oblasti,

- prístup hráčov k zápasom a tré-
ningom a úloha trénerov, 

práca jednotlivých členov realizač-
ného tímu počas zápasov Davis Cupu 
a Fed Cupu,

- informácie o tenisovej kariére Ste-
fana Edberga a jeho názoroch na to, 
aké vlastnosti musí mať hráč a tréner, 
ak chcú dosiahnuť úspech

Docent Eugen Laczo z Fakulty te-
lesnej výchovy a športu UK sa zameral 
na rozvoj jednotlivých pohybových 
schopností v rôznych etapách športo-
vej prípravy. Konkretizoval dynamiku 
tréningového zaťaženia v mikrocyk-
loch prípravy. Zdôraznil nevyhnutnosť 
priebežného transferu silových schop-
ností do techniky herných činností. 

Zaujímavé boli aj jeho poznatky z ob-
lasti pitného a stravovacieho režimu 
i regenerácie.

V praktickej časti sa tréner NTC 
Martin Zathurecký zameral na nácvik 
najdôležitejších herných činností vo 
štvorhre, ktoré demonštrovali čle-
novia NTC Kristína Kučová, Lenka Wie-
nerová a členovia SVT Slovana Jozef 
Kovalík a Tomáš Hrunčák.

Kondičný tréner NTC Rudolf Pátek sa 
vo svojom vystúpení zameral na vše-
obecné,  špeciálne tenisové a kompen-
začné cvičenia s medicinbalom. Ďalšiu 
časť vyplnili cvičenia strehovej abe-
cedy, ktorých demonštrátorkou bola 
hráčka SVT Slovana Petra Jůrová..

Magister Miroslav Dlhoš z Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK, pre-
zentoval poznatky z oblasti svalovej 
dysbalancie u tenistov. Vznik sva-

lových dysbalancií je v športe dy-
namický dej, ktorý je závislý od ge-
netických predispozícií, ale najmä 
od charakteru zaťaženia organizmu. 
Dysbalancie diagnostikujeme už 
u detí mladšieho školského veku. Ak  
pretrvávajú u športovcov dlhšie ob-
dobie, môžu vznikať v organizme pa-
tologické zmeny. Z tohto dôvodu je 
nutné, aby tréneri poznali zákonitosti 

vzniku dysbalancií, aby ich vedeli roz-
poznať. A následne, v spolupráci s le-
kármi, fyzioterapeutmi a kondičnými 
trénermi ich vedeli, používaním kom-
penzačných cvičení v tréningovom 
procese, odstrániť. 

Preventívne pôsobenie je vždy vý-
hodnejšie ako liečba.

Ladislav MACKO,
metodik STZ

Tréneri na seminári v NTc
V Národnom tenisovom centre bol 18 . novembra seminár tenisových 
trénerov A a B licencie . O akciu - ako už tradične - bol značný záujem . 
Potvrdila to účasť 46 trénerov . V úvodnom vystúpení informoval 
metodik STZ Ladislav Macko o sympóziu európskych trénerov 
v Štokholme . Zameral sa najmä na tieto témy:

TURNAjOVý KOlOTOČ

JUNIORKy
VIERUMAKI, FÍNSKO

(ITF 4, 25 . 10 .)

1 . kolo: Brazhnikovová (Švéd.) – 
Kovarčíková (2) 76(2), 64.
Štvorhra, štvrťfinále: Kovarčíková, 
Studená (2-SR/ČR) – Brazhniková, 
Saariová-Bystromová (Švéd.) 16, 61, 
64, semifinále: Kovarčíková, Studená 
– Petuškovová, Rodierová (Rus./Fr.) 75, 
64, finále: Buchinová, Gavenková (1-
Rus.)- Kovarčíková, Studená 63, 61.

TAMPERE, FÍNSKO

(ITF 4, 31 . 10 .)
1 .  kolo:  Br azhnikov á  (Švéd.)  – 
Kovarčíková 64, 67(6), 62.

SINT-KATELIJNE-WAVER

(ITF 4, 31 . 10 .)
1 . kolo: Babetová (Fr.) – Morgošová 
(6) 61, 75.
Štvorhra, 1 . kolo: Cracková, Jamesová 
(V.Brit.) – Morgošová, Verstraetenová 
(SR/Bel.) 63, 63.

SANTA CRUZ, BOLÍVIA

(ITF 5, 15 . 11 .)
1 . kolo: Baranová – Tajmuchová (Čile) 61, 
26, 60, štvrťfinále: Aguilerová (2-Bol.) 
– Baranová 63, 62.

Slovenskí juniori na 
turnajoch v zahraničí

Kondičný tréner NTC Rudolf PÁTEK a členka SVT Slovan Bratislava 
Petra Jůrová pri predvádzaní posilňovacích cvičení   Snímka: Tibor LEŠNIAK
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PRETORIA, JUŽNÁ AFRIKA

(TE 1, 10 000 USD, 23 . 10 .)

1 . kolo: Warkentin (USA) – Hromec 36 ret., 
Horečný – Maku (Nig.) 64, 64, 2 . kolo: 
Morel (3-Fr.) – Horečný 63, 60.

RIMOUSKI, KANADA

(CH, 25 000 USD + H, 30 . 10 .)
Kvalifikácia, 2 . kolo: Bocko (1) – Isobe 
(Jap.) 64, 63, 3 . kolo (finále): Berard (7-
Kan.) – Bocko 67(2), 76(1), 76(6).
Štvorhra, 1 . kolo: Duclos, Hemmes (Kan./
Hol.) – Bocko, Chvojka (SR/Kan.) 76(7), 75.

SOUL, KÓREA

CH, 100 000 USD + H, 30 . 10 .)
1 . kolo: Arthurs (Austr.) – Klec 64, 76(6).
Štvorhra, 1 . kolo: Jun, Macukevič (Kór./
Rus.) – Klec, Mertl (SR/ČR) 76(6), 36, 
10:7.

KISH ISLAND, IRÁN

(TE 5, 15 000 USD, 30 . 10 .)
1 . kolo: Bruthans (5) – Syrewicz (Poľ.) 64, 
64, 2 . kolo: Bruthans – Katliarov (B-rus.) 
64, 63, štvrťfinále: Crugnola (3-Tal.) 
– Bruthans 61, 61.
Štvorhra, 1 . kolo: Novak, Schranz (Rak.) 
– Csarnakovics, Vejmělka (SR/ČR) 75, 36, 
63, Bruthans, Przysiezny (2-SR/Poľ.) – 
Kamran, Mohseni (Irán) 60, 60, štvrťfinále: 
Bruthans, Przysiezny – Koniusz, Kowalczyk 
(Poľ.) 62, 76(1), semifinále: Bruthans, 
Przysiezny – Novak, Schranz (Rak.) 62, 57, 

62, finále: Colangelo, Crugnola (1-Tal.) 
- Bruthans, Przysiezny 63, 61.   

PUSAN, KÓREA

(CH, 75 000 USD + H, 6 . 11 .)
1 . kolo: Chadaj (Poľ.) – Klec 62, 36, 63.
Štvorhra, 1 . kolo: Klec, Uebel (SR/Nem.) 
– Kim, Kwon (Kór.) 76(5), 63, štvrťfinále: 
Peya, Phau (1-Rak./Nem.) – Klec, Uebel 
(SR/Nem.) 63, 64.

KISH ISLAND, IRÁN

(TE 6, 15 000 USD, 6 . 11 .)
Kvalifikácia, 2 . kolo (finále): Csarnakovics 
(3) – Bekzadian (Irán) w.o.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Bruthans (5) 
– Souri (Irán) 64, 62, Csarnakovics – 
Schranz (Rak.) 46 ret., 2 . kolo: Bruthans 
– Shahgholi (Irán) 62, 36, 61, Čerovič (6-
Chorv.) – Csarnakovics 62, 60, štvrťfinále: 
Przysiezny (1-Poľ.) – Bruthans 75, 61.
Štvorhra, 1 . kolo: Puntus, Tarasevič (B-
rus.) – Csarnakovics, Vejmělka (SR/ČR) 63, 
20 ret., štvrťfinále: Koniusz, Kowalczyk 
(Poľ.) - Bruthans, Przysiezny (2-SR/Poľ.) 
60, 61.

WAIKOLOA, HI, USA

(TE 28, 15 000 USD, 6 . 11 .)
Kvalif ikácia, 1 . kolo: Tam (USA) – 
Mikulášek 61, 62.

CALOUNDRA, AUSTRÁLIA

(CH, 25 000 USD + H, 13 . 11 .)
1 . kolo: Jones (Austr.) – Klec 64, 75.

Štvorhra, 1 . kolo: Bourgeois, Klec (Austr./
SR) – Bachniger, Rieschick (Nem.) 63, 
76(6), štvrťfinále: Healey, Smeets (4-
Austr.) – Bourgeois, Klec 75, 61.

DNEPROPETROVSK, UKRAJINA

(CH, 125 000 USD + H, 13 . 11 .)
1 . kolo: Marray (V.Brit.) – Červenák 
76(7), 75.

HELSINKI, FÍNSKO

(CH, 50 000 USD, 13 . 11 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Magdincev (8-Mac.) 
– Stančík 76(7), 16, 64, Čapkovič (4) 
– Zotov (Rus.) 64, 62, 2 . kolo: Čapkovič 
– Jamsen (Fín.) 61, 60, 3 . kolo (finále): 
Čapkovič – Childs (5-V.Brit.) 64, 64.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Čapkovič – Bucht 
(Fín.) 76(4), 62, Mertiňák – Lacko 63, 
64, 2 . kolo: Čapkovič – Dustov (Uzb.) 62, 
64, Mertiňák – Zverev (5-Nem.) 52 ret., 
štvrťfinále: Pless (1-Dán.) – Čapkovič 63, 
63, Zíb (4-ČR) – Mertiňák 63, 63.
Štvorhra, 1 . kolo: Čapkovič, Lacko (4) 
– Magdincev, Tomas (Mac./USA) 63, 36, 
10:8, štvrťfinále: Čapkovič, Lacko – Ketola, 
Paukku (Fín.) 16, 63, 11:9, semifinále: 
Gulbis, Pavlovs (Lot.) – Čapkovič, Lacko 
46, 64, 10:5.

SERGIEV POSAD, RUSKO

(TE 1, 15 000 USD, 13 . 11 .)
1 . kolo: Kriukov (Rus.) – Polášek 76(5), 62.
Štvorhra, 1 . kolo: Klier, Polášek (2-

Nem./SR) – Golovačev, Kanakov (Rus.) 
63, 64, štvrťfinále: Klier, Polášek – Kilian, 
Westerhof (Hol.) 76(2), 62, semifinále: 
Klier, Polášek – Černov, Kozin (Rus.) 76(4), 
62, finále: Klier, Polášek – Krasnorucký, 
Kudriavcev (Rus.) 76(6), 76(5).

SFAX, TUNISKO

(TE 4, 10 000 USD, 13 . 11 .)
Kvalifikácia, 2 . kolo: Hilaire (Fr.) – Janči 
(16) 64, 62.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Pedersen (Dán.) 
– Semjan 61, 62.
Štvorhra, 1 . kolo: Cruciat, Gavrila (2-Rum.) 
– Semjan, Skugor (SR/Chorv.) 76(3), 63.

ŽENy

DUBROVNÍK, CHORVÁTSKO

(10 000 USD, 16 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Cigániková – Majičová 
(Chorv.) 61, 60, Šariščanová – Radulovičová 
(Chorv.) 60, 60, 2 . kolo: Nowaková (Nem.) 
– Illová 64, 61, Cigániková – Zanderová 
(16-Nem.) 61, 61,
Kambičová (8-Slo.) – Šariščanová 64, 63, 
Hojčková – Djokičová (Srb.) 46, 64, 62, 
3 . kolo: Nowaková (Nem.) – Cigániková 
63, 62, Hojčková – Kambičová 57, 63, 60, 
4 . kolo (finále): Hojčková – Nováková 
(ČR) 64, 62.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Gelová (Chorv.) 
– Hojčková 67(9), 62, 63.
Štvorhra, 1 . kolo: Cigániková, Suničová 
(SR/Chorv.) – Dell`angelová, Toljanová 

(Tal./Rak.) 67(5), 61, 61, 
štvrťfinále: Jovanovi-
čová, Rebersaková (2-
Srb./Slo.) - Cigániková, 
Suničová 61, 62.    

GLASGOW, VEĽKÁ 
BRITÁNIA

(25 000 USD, 16 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: 
Broadyová (V.Brit.) – 
Wienerová (8) 76(1), 63.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: 
Flipkensová (1-Bel.) – 
Nociarová 76(2), 62.

LAGOS, NIGéRIA

(25 000 USD, 16 . 10 .)
1 . kolo: Kučová – Bham-
briová (Ind.) 63, 62, 2 . 
kolo: Kučová – Iyeriová 
(Ind.) 76(2), 62, štvrť-
finále: Sabinová (Tal.) 
– Kučová 62, 60.

SAINT RAPHAEL, 
FRANCÚZSKO

(50 000 USD, 16 . 10 .)
1 .  k o l o :  S u c h á  ( 1 ) 
– Cornetová (Fr.) 62, 63, 
2 . kolo: Suchá – Gojneová 
(Rum.) 61, 62, štvrťfinále: 
Foretzová (Fr.) – Suchá 
57, 64, 60.

z výsledkov Slovákov na malých turnajoch

Kamil ČAPKOVIČ a Lukáš LACKO si v Helsinkách spolu zahrali vo štvorhre semifinále
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DUBROVNIK, CHORVÁTSKO

(10 000 USD, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Illová – Olujičová 

(Chorv.) 26, 62, 64, Perlainová (Chorv.) 

– Karolyiová 63, 61, Hojčková – Zanderová 

(Nem.) 75, 62, 2 . kolo: Niedbalová (Poľ.) 

– Šariščanová 63, 31 ret., Matherová (USA) 

– Illová 64, 62, Cigániková – Aničová 

(Chorv.) 26, 62, 75, Hojčková – Makrlíková 

(ČR) 62, 62, 3 . kolo: Cigániková – Braicová 

(14-Rum.) 62, 26, 76(2), Hojčková – 

Stražnická (ČR) 62, 61, 4 . kolo (finále): 
Akikiová (Chorv.) – Cigániková 75, 61, 

Hojčková – Secerbegovičová (BaČH) 

63, 60.

Hlavná súťaž, 1 . kolo: Hojčková – Mirčičová 

(SaČH) 63, 63, 2 . kolo: Geisslerová (Nem.) 

– Hojčková 63, 61.

Štvorhra, 1 . kolo: Pajaličová, Sutalová 

(Slo./Chorv.) – Hojčková, Illová 64, 36, 

75.

ISTANBUL, TURECKO

(25 000 USD, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Hrozenská (5) 

– Yavuzová (Tur.) 60, 60, 2 . kolo (finále): 
Hrozenská – Hochová (11-Rak.) 61, 63.

Hlavná súťaž, 1 . kolo: Hrozenská – 

Buyukakcayová (Tur.) 63, 75, 2 . kolo: 
Hrozenská – Mihalacheová (Rum.) 63, 64, 

štvrťfinále: Wozniacká (Dán.)- Hrozenská 

64, 36, 76(9).

PEKING, ČÍNA

(50 000 USD, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Haová (Čína) – 

Babáková 61, 61.

ERD9ING, NEMECKO

(10 000 USD, 30 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Malenovská – 

Jacksová (.Brit.) 64, 60, 2 . kolo: Vaidereová 

(14-Lot.) – Malenovská 76(2), 75.

ŠANGHAJ, ČÍNA

(50 000 USD, 30 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Luangnamová (4-

Thaj.) – Babáková 60, 64.

Štvorhra, kvalifikácia, 1 . kolo (finále): 
Haová, Xieová (1-Čína) – Babáková, Baiová 

(SR/Austr.) 42, 53.

ITAJAI, BRAZÍLIA

(10 000 USD, 6 . 11 .)
Kvalifikácia, 2 . kolo: Kochanová (3) 

– Gonzalezová-Martinezová (Eku.) 61, 

60, 3 . kolo (finále): Morenová (Arg.) 

– Kochanová 63, 76(2).

Hlavná súťaž, 1 . kolo: Hermenegildová, 

Kochanová (Braz./SR) – Leporeová, 

Spiegelová (1-Arg.) 64, 64, štvrťfinále: 
Hermenegildová, Kochanová – Amadiová, 

Yoriová (Arg.) 75, 64, semif inále: 
H e r m e n e g i l d o v á ,  K o c h a n o v á  – 

Castiblancová-Duarteová, Orselliová 

(3-Kol./Arg.)  46,  63,  60,  f inále: 
Pereirová, Wickmayerová (Braz./Bel.) - 

Hermenegildová, Kochanová 63, 63.

MALORKA, ŠPANIELSKO

(10 000 USD, 6 . 11 .) 
Kvalifikácia, 1 . kolo: Illová – Sampietrová 

(Tal.) 75, 61, 2 . kolo: Hechenbergerová 

(Švajč.) – Hojčková (12) 62, 36, 63, 

Sidorovová (11-Rus.) – Illová 63, 61.

Štvorhra, 1 . kolo: Hojčková, Illová – 

Diazová-Sadová, Lopezová-Albercová 

(Šp.) 75, 46, 63, štvrťfinále: Ferreirová, 

Siegemundová (1-Por./Nem.) – Hojčková, 

Illová 46, 64, 64.

OPOLE, POĽSKO

(25 000 USD, 6 . 11 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Šeděnková (10-ČR) 

– Vajdová 64, 64.

Hlavná súťaž,  1 .  kolo:  Nociarová 

– Ejdesgaardová (Dán.) 60, 63, 2 . kolo: 

Barroisová (5-Nem.) – Nociarová 63, 61.

TORONTO, KANADA

(25 000 USD, 6 . 11 .)
1 . kolo: Šromová (ČR) – Juricová 64, 60.

SHENZHEN, ČÍNA

(50 000 USD, 6 . 11 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Liová (Čína) – 

Babáková 64, 75.

PITTSBURGH, PO, USA

(75 000 USD, 6 . 11 .)
1 . kolo: Suchá (7) – Afinogenovová (Rus.) 

63, 57, 64, 2 . kolo: Spearsová (USA) 

– Suchá 62, 62.

KÁHIRA, EGyPT

(10 000 USD, 13 . 11 .)
Kvalifikácia, 2 . kolo: Mlčochová (5) 

– Biriukovová (Rus.) 64, 46, 61, 3 . kolo 

(finále): Mlčochová – Carswellová (N.Zél.) 

36, 61, 63.

Hlavná súťaž, 1 . kolo: Enacheová (6-Rum.) 

– Mlčochová 60, 61.

FLORIANOPOLIS, BRAZÍLIA

(10 000 USD, 13 . 11 .)
Kvalifikácia, 2 . kolo: Kochanová (2) 
– Trierweilerová (Braz.) 63, 63, 3 . kolo 
(f inále): Kochanová – Doldanová-
Gonzalezová (Par.) 62, 62.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Leporeová (6-Arg.) 
– Kochanová 06, 76(3), 63.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Hermenegildová, 
Kochanová (Braz./SR) – Jorquerová, 
Tomatisová (Čile/Arg.) 63, 61, štvrťfinále: 
Leporeov á,  Speigelov á (1-Arg.)  – 
Hermenegildová, Kochanová 60, 61.

MALORKA, ŠPANIELSKO

(10 000 USD, 13 . 11 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Illová – Tissetová 
(14-Fr.) 06, 76(3), 75, Hojčková (16) 
– Martinová-Sanchezová (Šp.) 60, 63, 2 . 
kolo: Illová – Diazová-Sadová (Šp.) 62, 
64, Hojčková – Masová-Bretová (Šp.) 64, 
62, 3 . kolo (finále): Illová – Craciunová 
(1-Rum.) 61, 63, Hojčková – Pederzoliová 
(3-Tal.) 63, 63.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Obrezová (Slo.) – 
Hojčková 64, 60, Venticinqueová-Torresová 
(Šp.) – Illová 46, 61, 61.
Štvorhra, 1 . kolo: Hojčková, Illová 
– Ferrerová-Suarezová, Gonzalezová-
Boschová (Šp.) 46, 64, 61, štvrťfinále: 
Craciunová, Toutová (3-Rum.) – Hojčková, 
Illová 60, 61.

PORT PIRIE, AUSTRÁLIA

(25 000 USD, 13 . 11 .)
1 . kolo: Widmerová (Švajč.) – Gajdošová 
52 ret.

PŘEROV, ČESKO

(25 000 USD, 13 . 11 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Kolbová (5-Nem.) 
– Malenovská 62, 62, Hrozenská (6) – 
Vajdová 60, 61, 2 . kolo (finále): Hrozenská 
– Hladíková (ČR) 64, 67(4), 64.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Grebeňuková 
(Rus.) – Hrozenská 63, 75, Keothavongová 
(5-V.Brit.) 61, 60, Ruutelová (7-Est.) 
– Nociarová 76(3), 63.
Štvorhra, 1 . kolo: Hrdinová, Hrozenská 
(3-ČR/SR) – Beková, Šedenková (Chorv./
ČR) 46, 63, 64, štvrťfinále: Hrdinová, 
Hrozenská – E. Birnerová, H. Birnerová 
62, 67(4), 61, semifinále: Hrdinová, 
Hrozenská –  D.  Klemenschitsov á,  
S. Klemenschitsová 67(7), 76(7), 63, 
finále: Franková, Hlaváčková (4-ČR) 
– Hrdinová, Hrozenská 62, 67(5), 63.

DEAUVILLE, FRANCÚZSKO

(50 000 USD, 13 . 11 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Kurhajcová (8) 
– Burjačoková (Ukr.) 63, 61, 2 . kolo: 
Kurhajcová – Scharleová (Fr.) 62, 61, 
3 . kolo (finále): Maesová (3-Bel.) – 
Kurhajcová 76(5), 62.

z výsledkov Slovákov na malých turnajoch

Monika KOCHANOVÁ bojovala v Brazílii na turnaji v Itajai po boku domácej Hermenegildovej vo finále 
štvorhry         Snímky: Dušan BARBUŠ
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MADRID, ŠPANIELSKO

(2 082 500 EUR, 16 . 10 .)
1  .  k o l o :  H r b a t ý 
– Monfils (Fr.) 36, 22 
ret., 2 . kolo: Haas (18-
Nem.) – Hrbatý 63, 
76(6).
Štvrťfinále: Federer 
(1-Švajč.) – Ginepri 
( U S A )  6 3 ,  76 ( 4 ) , 
Nalbandian (4-Arg.) – 
Safin (Rus.) 64, 67(6), 

76(2), González (10-Čile) – Djokovič (15-
Srb.) 75, 57, 75, Berdych (11-ČR) – Nadal 
(2-Šp.) 63, 76(6), semifinále: Federer 
– Nalbandian 64, 60, González – Berdych 
63, 61, finále: Federer – González 75, 
61, 60.

BAZILEJ, ŠVAJČIARSKO

(850 250 EUR, 23 . 10 .)
Semifinále: Federer (1-Švajč.) – Srichaphan 
(Thaj.) 64, 36, 76(5), González (3-Čile) 
– Wawrinka (Švajč.) 64, 64, finále: Federer 
– González 63, 62, 76(3).

LyON, FRANCÚZSKO

(680 250 EUR, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Mertiňák (7) – 
Audouy (Fr.) 46, 60, 61, 2 . kolo: Mertiňák 
– Cuaz (Fr.) 62, 76(3), 3 . kolo (finále): 
Mertiňák – Kerr (Austr.) 76(1), 76(3).
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Llodra (Fr.) – 
Mertiňák 46, 76(4), 62, Hrbatý (3) – Serra 
(Fr.) 36, 63, 63, 2 . kolo: Gicquel (Fr.) 
– Hrbatý 63, 63.
Semifinále: Gasquet (4-Fr.) – Clement 
(Fr.) 67(6), 64, 61, Gicquel – Malisse (Bel.) 
64, 16, 76(5), finále: Gasquet – Gicquel 
63, 61.
Štvorhra, 1 . kolo: Friedl, Mertiňák (ČR/
SR) – Ginepri, Kerr (USA/Austr.) 61, 63, 
Hrbatý, Söderling (SR/Švéd.) – Eysseric, 
Saulnier (Fr.) 62, 61, štvrťfinále: Hrbatý, 
Söderling – Friedl, Mertiňák 75, 67(7), 
10:5, semifinále: Benneteau, Clement (Fr.) 
– Hrbatý, Söderling 62, 61.

PETROHRAD, RUSKO

(1 000 000 USD, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Bruthans – Ghedin 
(Tal.) 64, 61, 2 . kolo: Čilic (3-Chorv.) 
– Bruthans 64, 62.
Hlavná súťaž, semifinále: Johansson 
(Švéd.) – Kunicyn (Rus.) 63, 76(3), Ančič 
(3-Chorv.) – Gulbis (Lot.) 62, 63, finále: 
Ančič – Johansson 75, 76(2).

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

(2 082 500 EUR, 30 . 11 .)
2 . kolo: Hrbatý (17) – Andrejev (Rus.) 63, 
64, 3 . kolo: Hrbatý – Murray (13-V.Brit.) 
76(6), 60, štvrťfinále: Robredo (6-Šp.) 
– Nieminen (14-Fín.) 67(4), 76(4), 64, 
Davydenko (4-Rus.) – Ančič (9-Chorv.) 63, 
63, Hrbatý – Berdych (8-ČR) 64, 16, 62, 
Haas (10-Nem.) – Safin (Rus.) 76(1), 36, 
63, semifinále: Davydenko – Robredo 63, 
57, 62, Hrbatý – Haas 64, 10 ret., finále: 
Davydenko – Hrbatý 61, 62, 62.

WTA TOUR

ZüRICH, ŠVAJČIARSKO

(1 340 000 USD, 16 . 10 .)
Kvalif ikácia,  1 . 
kolo: Gajdošová 
– Nagyová (Maď.) 
46, 64, 60, 2 . kolo: 
Gajdošová – Dulková 
(7-Arg.) 63, 36, 64, 
3 . kolo (finále): 

Tuová (USA) – Gajdošová 67(6), 62, 62.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Hantuchová – 
Schnyderová (6-Švajč.) 62, 75, 2 . kolo: 
Hantuchová – Sugijamová (Jap.) 76(7), 62, 
štvrťfinále: Hantuchová – Mauresmová (1-
Fr.) w.o., Kuznecovová (3-Rus.) – Hingisová 
(5-Švajč.) 61, 16, 63, Srebotniková (Slo.) 
– Kirilenková (Rus.) 63, 62, Šarapovová 
(2-Rus.) – Bacsinszká (Švajč.) 64, 63, 
semifinále: Hantuchová – Kuznecovová 

64, 62, Šarapovová – Srebotniková 76(3), 
62, finále: Šarapovová – Hantuchová 61, 
46, 63.
Štvorhra, kvalifikácia, 1 . kolo: Gajdošová, 
Stewartová (2-SR/Austr.) – Sadikovicová, 
Vögelová (Švajč.) 82, 2 . kolo (finále): 
Gajdošová, Stewartová – A. Bondarenková, 
K. Bondarenková (1-Ukr.) 64, 63.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Peschkeová, 
Schiavoneová (ČR/Tal.) – Gajdošová, 
Stewartová 76(11), 63, Hantuchová, 
Sugijamová – Dechyová, Pierceová 
(Fr.) 64, 63, štvrťfinále: Hantuchová, 
Sugijamová – Janová, Žengová (2-Čína) 
64, 64, semifinále: Blacková, Stubbsová 
(3-Zim./Austr.) – Hantuchová, Sugijamová 
64, 16, 76(3).

LINZ, RAKÚSKO

(600 000 USD, 23 . 10 .)
Kvalifikácia, 1 . kolo: Gajdošová – Mayrová 

(Rak.) 36, 62, 61, Meusburgerová (Rak.) 
– Husárová 62, 61, 2 . kolo: Duševinová 
(Rus.) – Gajdošová 62, 62.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Vesninová (Rus.) 
– Hantuchová 43 ret.
Semif inále: Šarapovová (1-Rus.) – 
Schnyderová (3-Švajč.) 75, 75, Petrovová 
(2-Rus.) – Vaidišová (4-ČR) 61, 62, finále: 
Šarapovová – Petrovová 75, 62.
Štvorhra, kvalifikácia, 1 . kolo: Gajdošová, 
Stewartová (1-SR/Rak.) – Paszeková, 
Rezaiová (Rak./Fr.) 98(3), 2 . kolo (finále): 
Gajdošová, Stewar tová – Müllerová, 
Schruffová (Nem.) 63, 62.
Hlavná súťaž, 1 . kolo: Hantuchová, 
Sugijamová (3-SR/Jap.) – Bammerová, 
Klaffnerová (Rak.) 64, 60, Jankovičová, 
Križanová (Srb./Slo.) – Craybasová, 
Husárová (USA/SR) 75, 57, 62, Bartoliová, 
Peerová (Fr./Izr.) – Gajdošová, Stewartová 
(SR/Austr.) 62, 62, 2 . kolo: Daniilidouová, 
Wöhrová (Gr./Nem.) – Hantuchová, 
Sugijamová w.o.

HASSELT, BELGICKO

(175 000 USD, 30 . 10 .)
Semif inále: Clijstersová (1-Bel.) – 
Zvonarevová (6-Rus.) 64, 36, 64, Kanepiová 
(Est.) – Krajiceková (Hol.) 64, 64, finále: 
Clijstersová – Kanepiová 63, 36, 64.

QUEBEC, KANADA

(175 000 USD, 30 . 10 .)
1 . kolo: Suchá – Rubinová (USA) 64, 62, 
2 . kolo: Suchá – Bammerová (5-Rak.) 
75, 64, štvrťfinále: Bremondová (4-Fr.) 
– Suchá 61, 64.
Semif inále:  Pučkovová (8-Rus.)  – 
Bremondová 26, 60, 75, Bartoliová (2-Fr.) 
– Osterlohová (USA) 36, 63, 61, finále: 
Bartoliová – Pučkovová 60, 60.

Svetový tenis

TURNAjOVý KOlOTOČ

Kim CLIJSTERSOVÁ sa po absencii zavinenej zranením vrátila 
v Hasselte na okruh - a hneď víťazne          Snímky: archív TENIS

Fernando GONZÁLEZ usilovne finišoval - bol vo finále v Madride aj Bazileji, ale na Masters v Šanghaji 
sa dostal len v úlohe náhradníka




