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Tri týždne pred turnajom je účasť 
obhajkyne vynikajúcou správou pre 
tenisových fanúšikov. Dominika ich 
ako držiteľka voľnej karty vlani nad-
chla víťazstvom. V júli tohto roku 
potešila svojím výkonom aj divákov 
v košickej Steel Aréne vo fedcupo-
vom stretnutí proti Srbsku. 

Cibulková pred rokom nastu-
povala na turnaj ako 227. hráčka 
svetového rebríčka. Nezľakla sa 
žiadnej súperky, ani známej Bul-
harky Pironkovovej, vtedy 64. v po-
čítači, ktorú vyradila vo štvrťfinále. 
V semifinále so skúsenou Tuovou 
prehrávala Slovenka 4:6 a 1:4, ale 
nezložila zbrane, vynútila si tretí set. 
V ňom Američanku zradil chrbát 
a zápas skrečovala. Skvelé ťaženie 
ukončila finálovým víťazstvom nad 
nemeckou kvalifikantkou Barroiso-
vou a katapultovala sa v rebríčku na 
156. miesto. 

A kde je dnes postavou malá Brati-
slavčanka Cibulková v poradí WTA? 

Atakuje prvú svetovú päťdesiatku! 
Po lepší príklad, ktorý presviedča o 
dôležitosti organizovania turnajov 
doma, nemusíme chodiť. Cibulková 
ukázala návod aj ostatným hráčkam 
ako využiť šancu. Tá tohtoročná 
je ešte lukratívnejšia. Ritro Slovak 
Open má vyššiu dotáciu ako vlani, 

keď sa rozdeľovalo 75-tisíc dolárov. 
Teraz sa v Sibamac aréne bude hrať 
o 100-tisíc, čo je najvyššia možná 
dotácia na turnajoch ITF.

„Zvýšenie dotácie je v súlade 
s naším zámerom dostať o dva roky 
Ritro Slovak Open do kalendára 
podujatí WTA Tour. Hrá sa o viac 

peňazí i bodov, rátam, že aj účasť 
bude kvalitnejšia,“ hovorí Igor 
Moška, riaditeľ turnaja. Vlani bolo 
v pavúku 13 hráčok svetovej stovky, 
teraz sa predpokladá štart takmer 
20 tenistiek elitnej skupiny. Ba 
Moška očakáva dve –  tri aj z prvej 
päťdesiatky. „Väčšinu voľných kariet 
dostanú slovenské hráčky. Kristína 
Kučová si vstup do hlavnej súťaže 
vybojovala vďaka titulu na US Open. 
Predpokladám, že okrem Daniely 
Hantuchovej, ktorá uprednostní pa-
ralelný veľký turnaj v Linzi, budeme 
mať v Sibamac aréne kompletnú slo-
venské ženskú špičku,“ dodáva riadi-
teľ turnaja.                                  (zw)

Cibulková obhajuje titul
Medzinárodný šampionát Slovenska s dotáciou 100-tisíc dolárov

Úradujúcou medzinárodnou 
majsterkou Slovenska v tenise 
žien je 18-ročná Dominika Ci-
bulková. Aktuálna slovenská 
dvojka bude v Sibamac aréne 
NTC na Ritro Slovak Open  
(22. – 28. 10. 2007) titul ob-
hajovať. Pôjde už o jubilejný 
– desiaty medzinárodný ženský 
šampionát Slovenska.

Pred rokom: riaditeľ turnaja Igor MOŠKA dekoruje víťaznú Dominiku CIBULKOVÚ a jej finálovú súperku Nemku 
Kristinu BARROISOVÚ
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PROgRAM
kvalifikácia 11.00 hod. 20. - 22. októbra

Hlavná súťaž
1. kolo 11.00 hod. 22. – 24. októbra
2. kolo 11.00 hod. 25. októbra
Štvrťfinále 14.00 hod. 26. októbra
Semifinále 14.00 hod. 27. októbra
Finále 14.00 hod. 28. októbra

TENISOVÉ ESÁ NA NAšICh TURNAJOCh

Daniela HANTUCHOVÁ,
piata vo svetovom rebríčku 2003

Patty SCHNYDEROVÁ,
siedma vo svetovom rebríčku 2005

Karina HABŠUDOVÁ,
desiata vo svetovom rebríčku 1997

Svetové jednotky 

Amélie MAURESMOVÁ,
dvojnásobná grandslamová 

šampiónka

Kim CLIJSTERSOVÁ,
víťazka US Open a dvojnásobná 

majsterka sveta 

Justine HENINOVÁ,
sedemnásobná grandslamová 

šampiónka

ďalšie hviezdy 

víťazky medzinárodných 
majstrovstiev Sr

1995 Grzybowská (Poľ.)
1996 Nagyová (SR)
1997 Nagyová (SR)
1998 Sanchezová-Lorenzová (Šp.)
1999 Mauresmová (Fr.)
2000 Bedáňová (ČR)
2001 Grandeová (Tal.)
2002 Matevžičová (Slovin.)
2006 Cibulková (SR)
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Na kvalitnom turnaji, so šted-
rou  hospitality  pre každého hráča 
hlavnej súťaže, sa v rámci oficiálne-
ho výjazdu STZ zúčastnili Tomáš 
Kmeťko (Slávia Agrofert STU), 
Patrik Fabian (Mladosť Košice), Ka-
rolína Schmiedlová (Tenis Komplex 
Košice), Michala Kucharová a Petra 
Uberalová (obe Slávia Agrofert 
STU).

Obaja chlapci hladko prehrali 
v prvom kole s nasadenými hráčmi. 
Kmeťko nestačil na 11. nasadeného 
Brita Broadyho, ktorému podľahol 
2:6 1:6 a Fabian prehral s 14. na-
sadeným Nemcom Christom 0:6 
2:6. Malou náplasťou bola výhra 
chlapcov v prvom kole štvorhry. 
V druhom však prehrali, po  bo-
jovnom a sympatickom výkone, s 
britsko-ruskou dvojicou Broady 
- Kornilov 2:6 2:6.

Lepšie si počínali dievčatá. Ku-
chárová bez väčších problémov 

postúpila do osemfinále, kde pre-
hrala s ruskou Saľnikovovou 5:7 2:6. 
V prvom sete veľmi dobre začala, 
viedla 4:0 a potom ešte 5:3, ale ná-
sledne urobila viac nevynútených 
chýb, čím postavila súperku na nohy. 
Set prehrala 5:7 a v druhom jej už 
súperka nedala šancu.  Schmiedlová 
jednoznačne vyhrala v prvom kole 
proti Austrálčanke Nguyenovej 
6:2. V druhom kole zohrala veľkú 
drámu proti Nemke Blechnerovej. 
Karolína vyhrala 6:3 6:7 a 6:2, potom 
čo bol zápas prerušený kvôli dažďu 
za stavu 5:1 a zhoda v treťom sete. 
Zápas nakoniec dohrávali v hale 
na rýchlom povrchu a Karolíne sa 
podarilo premeniť až desiaty mečbal. 
Na druhý deň už nestačila v osem-
finále na tretiu nasadenú Sezerovú 
z Turecka a podľahla jej 3:6 1:6. 
Najlepšie z dievčat si počínala naj-
mladšia Uberalová, ktorá postúpila 
až do štvrťfinále. V osemfinále bolo 

cenným jej víťazstvo nad Ukrajinkou 
Jančukovou, s ktorou Petra vyhrala 
po veľkom boji 6:4 7:6. Vo štvrťfinále 
zohrala asi najlepší zápas proti ne-
skoršej víťazke turnaja Putincevovej. 
Petra mala veľmi dobrý úvod, viedla 
4:2, ale súperka začala hrať veľmi 
koncentrovane a takticky, čakala 
na Petrine chyby a iba sporadicky 
kontrovala víťaznými údermi. Zápas 
sa skončil 6:4 6:2 v prospech Rusky 
a možno bol aj predčasným finále 
turnaja. Dievčatá musím pochváliť aj 
za výkon vo štvorhre, keď sa Kucha-

rovej a Uberalovej podarilo vyhrať 
celý turnaj. Vo finále si poradili s 
ruskými finalistkami dvojhry, Putin-
cevovou a Valetovou, 6:3 6:3 . 

Mimo oficiálneho výjazdu STZ si 
na turnaji veľmi dobre počínal prvý 
nasadený, Slovák Filip Horanský 
(Kúpele Piešťany). Celý turnaj vy-
hral suverénne, bez straty setu. Po 
víťazstve na turnaji v Mníchove to 
bolo už jeho druhé turnajové víťaz-
stvo v rade.

Andrej ŠVACHO,
vedúci výpravy

Jan Kukal oslávil 65. narodeniny 
(tradične v plnom pracovnom nasadení)

Dievčatá a horanský  
sa vytiahli

V  n e m e c k o m  m e s t e č k u  R u t e s h e i m  s a  

20.-26.  augusta uskutočnil  už 10.  ročník 

medzinárodného turnaja Mercedes Jugend 

Cup hráčov do 14 rokov.  
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KUCHAROVÁ, Petra UBERALOVÁ, (dolu): Karolína SCHMIEDLOVÁ, Tomáš 
KMEŤKO a Patrik FABIAN
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Bývalý československý reprezen-
tant a dlhoročný tenisový tréner 
Jan Kukal oslávil 13. septembra 
svoje 65. narodeniny pracovne. 

„Aspoň hodinku si každý deň 
zapinkám,“ odpovedá na otázku, 
kedy stál naposledy na dvorci. 
V deň osláv si odskočil z Boldogu, 
kde český rodák žijúci na Sloven-
sku býva, do bratislavského NTC 
na tréning so svojou talentovanou, 
16-ročnou zverenkou, Nikolou 
Hofmanovou. 

Kukalov život sa točí okolo 
tenisu, umenia a záhrady. Vo 
všetkých sférach toho stihol za 65 
rokov dosť. „Bol som pri deviatich 
grandslamových tituloch,“ vraví 
a pripája pár mien – Mandlí-
ková, Lendl, Muster... „Rád by 
som s niekým získal jubilejný 
– desiaty,“ dodáva. Ľutuje, že 
ako hráč sám nevyhral turnaj 
veľkej štvorky. „Lebo som mal aj 
svoje záľuby. Veľa som chodil po 

galériách. Z druhej strany to však 
bolo i moje šťastie, že som nežil 
iba tenisom.“

Ako kapitán a tréner sedel Jan 
Kukal na lavičkách ôsmich rôz-
nych reprezentácií. Aj slovenskej, 
ktorá roku 1994 vstupovala pod 
jeho vedením na fedcupovú scé-
nu. Medzi jeho zverencov patrila 
aj Henrieta Nagyová, s ktorou 
pracoval azda najdlhšie. „Heňu 
sotva niekto medzi Slovenkami 
prekoná v počte deviatich zís-
kaných turnajových víťazstiev,“ 
poznamenáva trénerský nestor. 
So synom Romanom sa venuje 
Hofmanovej, českej rodáčke žijú-
cej v Rakúsku a skupine juniorov. 
„Ak by za nami prišiel zaujímavý 
hráč so žiadosťou o spoluprácu, 
neodmietli by sme. Máme na to, 
aby sme ešte niekoho potiahli 
hore,“ vraví muž, ktorý patrí 
v počte účastí na grandslamových 
turnajoch  - v pozícii hráča a ne-

skôr trénera – medzi rekordérov. 
„Nikdy som to nerátal. Môžem 
to iba odhadnúť – 120 – 130 
turnajov. Do Austrálie som letel 
tridsať ráz...“

Po viacerých cenných výstavách 
v Bratislave chystá Kukal na jar 
ďalšiu – v Mirbachovom paláci to 
bude súborné dielo Jana Zrzavého. 
Milovník umenia, odborník v zá-
hradníctve, ostrieľaný tenisový 
tréner, vždy rád spomína na de-
saťročie prostějovského pôsobenia 
a ešte aj dnes ľutuje, že Jiří Novák 
priskoro skončil s tenisom. „Štyri 
razy zdolal Federera!“ zdôrazňuje 
Kukal, ktorý Novákovi pomohol 
k piatemu miestu na svete. 

Pozná ho azda každý, kto sa po-
hybuje vo svetovom tenise. Vždy 
je pôžitkom počúvať jeho historky 
z minulosti, ale aj názory na 
súčasný tenis. Jubilantovi želáme 
veľa zdravia a ešte mnoho rokov 
aktívneho pôsobenia v tenise.

Jan KUKAL s talentovanou Nikolou 
HOFMANOVOU
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Za ostatné štyri roky zís-
kalo ružovú fedcupovú misu 
Rusko tretí raz. Najprestíž-
nejšiu ženskú tímovú teni-
sovú súťaž ovládlo Rusko, 
podobne ako kedysi USA. 
Američanky stále vedú reb-
ríček úspešnosti so 17 pr-
venstvami. 

Rusko môže zostaviť aj tri 
silné tímy. V prvej desiat-
ke má štyri hráčky, v prvej 
päťdesiatke je celá pätina 
Rusiek. Šamil Tarpiščev, 
ktorý by onedlho rád dovie-
dol ako kapitán k triumfu aj 
mužov v Davis Cupe, mal na 
lavičke štyri hráčky TOP 10 
a Vesninovú (58.). Pravda, 
Maria Šarapovová nebola 
v šesťtisícovej Malej aréne 
v Lužnikách členkou tímu. 
Vehementne povzbudzova-
la, po rozhodnutí obiehala 
s krajankami arénu ako ví-
ťazka a svojím typickým šar-
mom bola ozdobou ruskej 
lavičky. Ale jej meno medzi 
ruskými fedcupovými víťaz-
kami nefiguruje, ba ani me-
dzi hráčkami, ktoré v tejto 
súťaži reprezentovali. Zdá sa, 
že s blížiacou sa olympiádou 
prichádza už i jej čas...

Svetlana Kuznecovová, 
ktorá v pozícii jednotky 
získala rozhodujúci bod, je 

medzi držiteľkami trofeje 
druhý raz. Ako jediná z ak-
tuálneho tímu šampiónok. 
Bola už v kvartete roku 2004 
(s Myskinovou, Zvonarevo-
vou a Lichovcevovou). Pred 
dvoma rokmi vyhrala štvo-
rica Dementievová, Myski-
nová, Safinová, Duševinová. 
Teraz velil Tarpiščev dvom 
skúseným - Kuznecovo-
vej a Petrovovej a dvom 
mladším - Čakvetadzeovej 
a Vesninovej. 

Talianky, obhajkyne titulu, 
po sobote prehrávali 0:2. Ale 
Schiavoneová sa v súboji 
jednotiek nádejne pokúšala 
o zvrat. Vyhrala set a mala 
proti Kuznecovovej dva meč-
baly v tajbrejku. Ba v treťom 
sete viedla 4:1. Všetky šance 
v bezmála trojhodinovom 
nerváku prepásla a bolo 
rozhodnuté.

Rusko zvíťazilo v prvom 
kole v Moskve nad Špa-
nielskom 5:0 a v semifinále 
vo Vermonte zdolalo USA 
3:2. A bude favoritom aj 
v prvom kole roku 2008, 
hoci nastúpi na pôde súpera 
v Izraeli. A potom by sa v se-
mifinále stretlo opäť s USA 
– pravda, už na domácom 
dvorci. Znovu má teda pek-
né vyhliadky na víťazstvo. 

Slovenky s českými tenistkami už 
dva razy v Pohári federácie prehrali. 
Naposledy v 1. kole v apríli tohto roku 
v Sibamac aréne 0:5. Česko pokračovalo 
po bratislavskom víťazstve v baráži 
o postup do elitnej osmičky, ale bez svo-
jej najlepšej hráčky Vaidišovej podľahlo 
Španielsku 1:4. Slovensko privítalo 
v Košiciach v súboji o záchranu v II. 

svetovej skupine Srbsko, ktoré by bolo 
v plnej zostave s Jankovičovou a Ivano-
vičovou veľkým favoritom. Hostia však 
pricestovali bez zranenej Ivanovičovej 
a naše tenistky zvíťazili 4:1, keď dva 
body získala Hantuchová, jeden Ci-
bulková. Ale tá sa postarala o senzačný 
maratón s Jankovičovou, po ktorom už 
víťazná Srbka nemohla, pre zranenie 

a vyčerpanosť, v Steel Aréne nastúpiť. 
Vo štvorhre pridali štvrtý slovenský bod 
Husárová s Juricovou. 

Česko má momentálne dve špičkové 
hráčky Nicole Vaidišovú a Luciu Šafá-
řovú a doma bude favoritom aj keby 
Slovensko nastúpilo v najsilnejšej zo-
stave na čele s Danielou Hantuchovou. 
Kým český kapitán Aleš Kodat (tréner 
a otčim Vaidišovej) potvrdil, že zostáva 
vo funkcii aj na ďalší rok, o slovenskom 
kapitánovi sa bude rozhodovať v no-
vembri. Doterajší Mojmír Mihal má 
zatiaľ zmluvu do konca tohto roka.
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Rusko ovládlo Fed Cup

Rusko, víťaz Pohára federácie 2007 – zľava: Elena VESNINOVÁ, Anna ČAKVETADZEOVÁ, 
kapitán Šamil TARPIŠČEV, Svetlana KUZNECOVOVÁ, Nadia PETROVOVÁ

Najviac fedcupových
víťazstiev

USA 17
Austrália 7
Španielsko 5
Československo 5
Rusko 3

Slovenky žreb nepotešil: opäť česko
Z možností, ktoré sa ponúkali pred žrebom 1. kola II. svetovej 

skupiny Fed Cupu Slovensku, sa nám ušla najhoršia. Opäť Česko, 
no tentoraz vonku. Keďže ide o olympijský rok, Fed Cup sa začína 
v skorom termíne 2. – 3. februára.

FeD CuP 2008

 2. - 3. februára

i. svetová skupina

Izrael – Rusko

USA – Nemecko

čína – Francúzsko

Taliansko – španielsko

ii. svetová skupina

Ukrajina – Belgicko

Japonsko – Chorvátsko

česko – SLOVENSKO

Argentína - Rakúsko

FINÁLE FED CUPU 2007

Moskva (15. – 16. 9.) 

ruSko - talianSko 4:0
(štvorhru neodohrali); Čakvetadzeová - Schiavoneová 
6:4, 4:6, 6:4, Kuznecovová - Santangelová 6:1, 6:2, 
Kuznecovová - Schiavoneová 4:6, 7:6 (7), 7:5, Vesninová 
- Santangelová 6:2, 6:4

igor moška, generálny sekretár STZ: „V poslednom období naše hráčky 
nemajú šťastie na žreb. Česko je najťažší súper akého sme mohli dostať. 
Rátam, že v termíne- po Australian Open a pred americkými turnajmi- 
zvolia hostitelia tvrdý povrch, na ktorom sú obe jeho najlepšie hráčky 
výborné.“

ladislav Simon, tréner tímu SR: „Česko je ťažký, ale pre nás atraktívny 
súper, veď hostitelia môžu vybrať blízke dejisko, kam by sa mohli dostať 
aj naši fanúšikovia. Budeme sa chcieť rehabilitovať za aprílovú prehru. 
Cibulková ukázala aký urobila výkonnostný skok, Hantuchová patrí do 
špičky a môže vyhrať nad kýmkoľvek.“ 

Domnika Cibulková: „Pokúsime sa o revanš. Dúfam, že nám 
usporiadatelia nepripravia povrch ako mydlo...“ 

lucie Šafářová: „Keď som počula, že nám vyžrebovali opäť Slovensko, 
zasmiala som sa. Je to neuveriteľné... Verím, že vyhráme!“

Fedcupový rebríček
1. Rusko 34 500
2. Taliansko 28 810
3. Francúzsko 14 010
4. USA 9907
5. Belgicko 9360
6. Španielsko 8880
7. Čína 6230
8. Izrael 6120
9. Nemecko 5925

10. Rakúsko 4240
11. Česko 3870
12. Japonsko 3670
13. Chorvátsko 3355
14. SLOVENSKO 3117
15. Ukrajina 3050
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Do pavúka kvalifikácie (56 hráčok) vošlo 20 
Sloveniek a šancu mohli využiť i mladšie. „Doras-
tenky dali prednosť, najmä kvôli bodom, áčkovému 
turnaju v Nových Zámkoch,“ poznamenáva Peter 
Kochan, riaditeľ bratislavského turnaja žien. Hoci 
organizátorom nevyšiel zámer usporiadať podujatie 
v júli, aj v septembrovom termíne vystihli priaznivé 
dni, čo Kochan vtipne komentuje: „Jediné, čo viem 
ovplyvniť, je objednanie dobrého počasia...“

I keď nezískal generálneho sponzora, ktorého 
meno by vošlo do jeho názvu, turnaj podporilo 
viac spoločností. Ich bannery lemovali slovanis-
tický center (Austro Slovakia, Globram, Ford, 
Chemstar, Arc GEO, Sitel). Naň sa sústredila celý 
týždeň pozornosť početného publika. V susedstve 
sa v NTC totiž hralo daviscupové stretnutie Slo-
venska s Kórejskou republikou a cez víkend bol 

na Slovane žiacky turnaj A kategórie, takže tenisu 
bolo na Tehelnom poli až – až. 

Najvyššie nasadenou bola v Bratislave Talian-
ka Valentina Sulpiziová (459. v reríčku), ale už 
v prvom kole čelila odporu 16-ročnej domácej 
juniorky Romany Tabakovej. Slovenka prehrá-
vala 2:6, 0:4 a prinútila favoritku hrať tri sety. 
„Zaujala aj 14-ročná Michaela Hončová, ďalšia 
hráčka Slovana, ktorá sa do hlavného turnaja 
dostala ako lucky loser a prebojovala sa až do 
štvrťfinále,“ upozorňuje Kochan. V osmičke, 
postupujúcej z kvalifikácie, boli štyri Slovenky, 
a tak bol v pavúku hlavného turnaja až tucet 
Sloveniek. Do štvrťfinále sa prebojovali M. Po-
chabová, Malenovská, Hončová a Nociarová, 
ktorá napokon na Slovane slávila víťazstvom 
úspešný návrat na dvorce po polročnej prestávke. 
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Banskobystričanka Dominika Nociarová 
(23) pol roka chýbala na turnajoch. Vlani 
v lete už bola v rebríčku 202. na svete. Na 
jeseň dostala ponuku byť v NTC, aby sa po-
kúsila využiť svoj hráčsky potenciál, s plánom 
dostať sa do prvej stovky počítača. Na to ju 
v marci vyradilo zranenie kolena a následná 
artroskopia. Tri mesiace bola bez rakety, prišla 
polročná turnajová pauza. Práve, keď žiadala 
o zmrazenie rebríčka, jej vypadli body a stra-
tila pozíciu v prvej trojstovke. Znamenalo to, 
že už nemala nárok na chránený rebríček 
a v Bratislave na svoj prvý turnaj po dlhej 
pauze nastupovala ako 605. hráčka sveta.

„Veľmi som sa tešila na turnaj. Koncen-
trovala som sa na každý zápas. Výborne ma 
koučoval aj rozohrával tréner NTC Ladislav 
Simon,“ vravela Dominika, víťazka 10-ti-
sícového turnaja na Slovane. Je to jej piate 
turnajové víťazstvo na malých podujatiach. 

Keďže ženskí tréneri NTC Huber a Zathu-
recký boli v predposledný septembrový týždeň 
mimo Bratislavy, zaskočil Laco Simon, ktorý 
sa parádne potil v slnkom zaliatom hľadisku 
počas finále. Ale teplý pulóver z poverčivosti 
nevyzliekol. „Aby sa vývoj náhodou neotočil,“ 
komentoval s úsmevom, keď už Dominika 
nabrala víťazný kurz.

Na začiatku finále však s Taliankou Sulpi-
ziovou prehrávala 0:3. „Bola som nervózna, 
potom sme sa dlho ťahali,“ vravela. Dotiahla 
na 4:5, šnúrou siedmich víťazných gemov sa 
priblížila k víťazstvu, ale keď jej v druhom sete 
súperka ponúkla brejkbal na 5:0, uponáhľala 
sa. Pravda, koncovka patrila predsa len slo-
venskej tenistke. Bodový zisk za víťazstvo ju 
posunie na koniec šiestej stovky. „Štyri roky 
som sa pohybovala kolo 250. miesta, mojou 
métou je teraz posunúť sa aspoň na 220., aby 
som sa mohla prihlasovať na grandslamové 
kvalifikácie,“ hovorí Nociarová. Všetko by 
bolo jednoduchšie, keby mohla pár turnajov 
hrať so zmrazeným rebríčkom, lebo by si vy-
berala väčšie podujatia. Teraz musí začínať 
takmer od nuly na malých a dúfať, že sa jej 
bude dariť, a tak ako vlani, i teraz, dostane 
šancu aj na Ritro Slovak Open.              (zw)
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vrátila víťazne

Na dvorcoch Slovana sa krátko po mužskej desaťtisícke hral ženský turnaj ITF  s rovnakou 
dotáciou (17. – 23. 9.). Jeho vyvrcholenie sa podobalo mužskému podujatiu: oba tituly zostali 
zásluhou slovenských hráčok doma. Dvojhru vyhrala Dominika Nociarová, štvorhru dvojica 
Monika Kochanová, Klaudia Malenovská.

TURNAJ ŽIEN, BRATISLAVA 
10 000 uSD, 17. – 23. 9. 2007

Dvojhra, kvalifikácia, 1. kolo: Unčovská 
– Alexandrová (Kan.) 46, 62, 64, Veresová – 
Battová (Maď.) 63, 60, Lazarová – Ondráčková 
(ČR) 64, 46, 63, Hončová – Maráčková 57, 63, 
63, Šimková – Bezdíčková (ČR) 16, 76(9), 
63, Hofmannová (Nem.) – Mlčochová  26, 
62, 61, Hablerová (Maď.) – Nemcová 63, 
30 skr., Wagnerová (Rak.) – Slováková 63, 
62, Matovičová – Majerová (ČR) 76(3), 64, 
Poljaková – Horáčková (ČR) 61, 64, Illová 
– Chandiová (V.Brit.) 60, 60, Butkovská 
– Vascová (Tal.) 61, 61, Martiová (Švajč.) 
– Košťálová 63, 62, Juríková – Károlyiová 
60, 62, Pilniková (Ukr.) – Synková skr., 
Somossyová (Maď.) – Vinšová 61, 36, 
63, Alessiová (Tal.) – Hájková 63, 46, 64, 

2. kolo: Plíšková (1-ČR) – Unčovská 62, 
61, Veresová – Kovácsová (Maď.) 62, 62, 
Hončová – Šimková 61, 63, Poljaková 
– Matovičová 61, 61, Illová – Smějová 
(ČR) 62, 61, Ovčačíková (ČR) - Butkovská 
61, 64, Juríková – Martiová (Švajč.) 64, 63, 
Rebrová – Pilniková (Ukr.) 61, 60, Kolářová 
(2-ČR) –Lazarová 60, 60, 3. kolo (finále): 
Veresová – Plíšková (1-ČR) 61, 61, Poljaková – 
Wagnerová (Rak.) 64, 60, Illová – Ovčačíková 
(ČR) 26, 62, 61, Juríková – Krejsová (ČR) 
75, 60, Střasáková (ČR) – Rebrová 36, 75, 
60, Kolářová (2-ČR) – Hončová 63, 63 
Dvojhra, hlavná súťaž
1. kolo: Sulpiziová (1-Tal.) – Tabaková 
62, 57, 64, Haidnerová (Rak.) - Királyová 
(7-Maď.) 60, 64, Juríková – Krejšová (ČR) 
75, 62, Malenovská (8) - Poljaková 64, 

46, 61, Veresová – Rottmannová (Rak.) 
61, 60, Nociarová (6) – Kochanová (SR) 
76(4), 60, Hončová – Střasáková (ČR) 63, 
75, Illová – Plíšková (ČR) 46, 76(6), 61, 
Boczová – Vyskočilová (ČR) 36, 75, 60, 
Jegiolková (Poľ.) – Koeková (4-Hol.) 62, 64, 
Kriegsmannová (ČR) – Cigániková 62, 57, 
63, Pochabová – Gerlová (3-ČR) 62, 76(2), 
2. kolo: Sulpiziová (1-Tal.) – Illová 76(3), 
36, 63, Pochabová – Juríková 16, 62, 63, 
Malenovská – Ciepluchová (Poľ.) 62, 75, 
Vaidereová (Tal.) – Veresová 61, 36, 63, 
Jegiolková (Poľ.) – Boczová 62, 75, Nociarová 
– Kriegsmannová (ČR) 62, 61, Hončová 
– Plišková (ČR) 36, 63, 64, štvrťfinále: 
Pochabová – Malenovská 60, 61, Nociarová 
– Hončová 76(5), 60, semifinále: Sulpiziová 
(1-Tal.) – Pochabová 63, 36, 64, Nociarová 

– Vaidereová (Lot.) 61 skr., finále: Nociarová 
- Sulpiziová (1-Tal.) 75, 62
Štvorhra, 1. kolo: Pochabová, Veresová 
– Cigániková, Hájková 60, 64, Boczová, 
Juríková – Poljaková, Rebrová 61, 63, 
Hončová, Popluhárová – Pilniková, Šimková 
(Ukr./SR) 63, 63, štvrťfinále: Clericová, 
Sulpiziová (1-Tal.) – Krejsová, Vyskočilová 
(ČR) skr., Haidnerová, Rottmannová (3-Rak.) – 
Boczová, Juríková 76(6), 46, 106, Kochanová, 
Malenovská (4) –Hončová, Popluhárová 
62, 64, Gerlová, Kriegsmannová (2-ČR) 
– Pochabová, Veresová 62, 64, semifinále: 
Haidnerová, Rottmannová - Clericová, 
Sulpiziová 64, 46(7), Kochanová, Malenovská 
– Gerlová, Kriegsmannová (2-ČR) skr., finále: 
Kochanová, Malenovská – Haidnerová, 
Rottmannová (3-Rak.) 75, 76(4)

Takmer 
od nuly

Riaditeľ turnaja Peter KOCHAN blahoželá Dominike NOCIAROVEJ
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Mať až troch hráčov na tomto 
turnaji je výnimočným úspechom 
slovenského tenisu, ktorý sa nám 
podarilo dosiahnuť po prvý raz vô-
bec. Z najlepších  8 hráčov Európy 
chýbal len prvý Rus Volkov, ale 
majster nášho kontinentu 
– Rumun Porumb - bol me-
dzi súťažiacimi.

Ako sa naši držali?
Filip HORANSKÝ účas-

ťou vo finále potvrdil svoje 
stabilne výborné výkony počas celej 
sezóny. Zohral tri veľmi dobré zápa-
sy i finále na centrálnom dvorci s Če-
chom Vrňákom, ktorý neraz ocenili 
diváci uznanlivým potleskom. Filip 
bol aktívnejší, mal viac víťazných 
úderov, ale nešťastne mu unikli 
závery oboch setov, v ktorých hral 
trpezlivejší Vrňák bez chyby.

Filip VITTEK vyhral jeden 
z troch zápasov, ale mohol dosiah-
nuť viac. V boji o 5. miesto viedol 
totiž už 4:0 v treťom sete s domácim 

Dall´Astom, no po dlhých výmenách 
prehral gem, stratil istotu, prestal si 
veriť a súperovi podľahol.

Adrián PARTL tiež zohral tri 
vyrovnané zápasy, ale ani jeden 
s víťazným koncom. S majstrom 

Európy Porumbom viedol 
v úvodnom sete už 4:1. Potom 
akoby sa zľakol víťazstva, začal 
robiť nevynútené chyby, čo 
súper využil. Aj v ďalších zá-
pasoch podal kolísavé výkony. 

V stretnutí o 7. miesto so Slovincom 
Razboršekom mu, po dvoch pred-
chádzajúcich tajbrejkoch, už chýbali 
sily na víťazstvo.

Na tomto turnaji nebolo favorita 
ani outsidera. Všetky zápasy boli 
vyrovnané. Z nášho hľadiska išlo 
o veľmi úspešné vyvrcholenie sezóny 
našej chlapčenskej reprezentácie do 
14 rokov.

Bodaj by bolo takýchto úspešných 
sezón v budúcnosti čo najviac!

Daniel ČÁLIK  
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07horanskému unikol titul
Na Tennis Europe Junior Masters do 14 rokov historicky až traja Slováci

Po majstrovstvách Európy a sveta družstiev hráčov do 14 rokov 
trojica našich tenistov - Filip Horanský (Kúpele Piešťany), Adrián 
Partl (Slávia Agrofert STU) a Filip Vittek (Slávia Trnava) - štartovala, 
pod vedením trénera reprezentantov Daniela Čálika, na turnaji 
„Masters“ v talianskom Orbetelle (14. – 16. 9.). 

Finálová kontinuita

VÝSLEDKY 

1. kolo (štvrťfinále): Horanský (3) – 

Razboršek (Slo.) 64, 64, Porumb (1-Rum.) 

– Partl 64, 62, Veselý (2-ČR) – Vittek 61, 60, 

semifinále: Horanský – Veselý (2-ČR) 76(6), 

75, finále: Vrňák (3-ČR) – Horanský 64, 64

o konečné poradie - o 3. miesto: Veselý 

(2-ČR) – Porumb (1-Rum.) 46, 61, 76(4),  

o 5. – 8. miesto: Vittek – Razboršek (Slo.) 

75, 76(4), Dall´Asta (Tal.) – Partl 75, 63,  

o 5. miesto: Dall´Asta (Tal.) – Vittek 46, 61, 

75, o 7. miesto: Razboršek (Slo.) – Partl 

67(6) , 76(7), 61.

konečné poradie: 1. Lukáš Vrňák (ČR),  

2. Filip Horanský (Sr), 3. Jiří Veselý (ČR),  

4. Ciprian Porumb (Rum.), 5. Andrea 

Dall´Asta (Tal.), 6. Filip vittek (Sr), 7. Nik 

Razboršek (Slo.), 8. adrián Partl (Sr)

Filip HORANSKÝ sa z orbetellského striebra teší spolu s trénerom Danielom 
ČÁLIKOM
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Pred rokom malo Slovensko 
víťazku na turnaji Masters dievčat 
do 14 rokov. Stala sa ňou Vivien 
Juhászová. Stále aktuáln líderka 
európskeho rebríčka tejto kate-
górie si aj tohto roku zabezpečila 
postup do osmičky najlepších, 
ale už dáva prednosť juniorským 
turnajom a preto do Orbetella 
necestovala. Na jej lanský úspech 
nadviazal Filip Horanský, prvý 

slovenský finalista Masters do 
14 rokov. V prehľade víťazov 
a finalistov predchádzajúcich 
rokov možno nájsť mená, ktoré 
v súčasnom svetovom tenise už 
znejú dostatočne zvučne: Rob-
redo, Nadal, Mathieu. Uvidíme 
o šesť – sedem rokov ako budú 
znieť priezviská dvoch tohtoroč-
ných finalistov – Čecha Vrňáka 
a Slováka Horanského...

galéria víťazov a finalistov Masters do 14 rokov
meno vÍŤaz FinaliSta
1996 Tommy Robredo (Šp.) Paul-Henri Mathieu (Fr.) 
1997 Filipp Muchometov (Rus.) Adrian Cruciat (Rum.) 
1998 Ivan Stelko (Chor.) Miloslav Tutte (ČR) 
1999 Dudi Sela (Izr.) Adrian Ungur (Rum.) 
2000 Rafael Nadal (Šp.) Alaksandr Skrypko (B-rus.) 
2001 Blaz Kavcic (Slovin.) Kiril Dmitrov (Bul.) 
2002 Dmitrij Novikov (B-rus.) Dušan Lojda (ČR) 
2003 Ivan Marevič (Chor.) Roman Jebavý (ČR) 
2004 Ricardis Berankis (Lit.) Luka Somen (Chor.) 
2005 Andrej Kuznecov (Rus.) Yannick Reuter (Bel.) 
2006 Carlos Boluda (Šp.) Javier Martí (Šp.) 
2007 Lukáš Vrňák (ČR) Filip Horanský (Sr)

Pozdravila futbalistov MFK 
Michalovce pri ich zemplínskom 
derby so Slavojom Trebišov, urobila 
slávnostný výkop a do hľadiska od-
pálila niekoľko loptičiek so svojím 
podpisom raketou, s ktorou vyhrala 
juniorku na US Open. 

Kristína očarila Michalovčanov
Šampiónka sa vrátila na 

východ republiky, kde vyhrala 
v máji svoj prvý profesionálny 
turnaj. Na pozvanie trénera 
Tc STŠ Michalovce Tibora 
Lešniaka prišla Kristína 
Kučová v nedeľu 16. septembra 
do Michaloviec. 

Po príjemne strávenom obede 
sa presunula na tenisové kurty, 
ktoré jej priniesli prvé víťazstvo 
v profesionálnom kolotoči. 
Svojím úsmevom, úprimnosťou 
a bezprostrednosťou zapadla 
medzi deti všetkých vekových 
kategórií, od minitenisu až po 
dorast. Trénovala, rozdávala 
podpisy, zahrala si biliard, pod-
porila deti, ktoré sa zúčastnia 
v Bratislave na celoštátnom 
októbrovom finále Detského  
Davis Cupu a Fed Cupu v NTC 
(na snímke), bola ako usmieva-
vé živé striebro...

(tl)
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Tenis sa hrá celoročne, čo kladie 
veľké nároky na organizmus mla-
dých hráčov. Pri plánovaní štartov 
na turnajoch treba vychádzať z plánu 
periodizácie, aby sa dosiahla rov-
nováha medzi objemom intenzity 
zaťaženia a objemom  intenzity zo-
tavenia a regenerácie.

Ak pripravujeme plán štartov na 
turnajoch, musíme brať do úvahy 
nasledujúce skutočnosti:
- vek tenistu
-  fyzickú, psychickú a mentálnu 

vyspelosť
-  miesta turnajov v súvislosti s ná-

rokmi na cestovanie, pri prekoná-
vaní veľkých vzdialeností a zmien 
klimatických podmienok

-  rôznosť povrchov, na ktorých sa 
turnaje uskutočňujú

-  hoci je v tenise veľa turnajov 
a podujatí, predsa len si treba 
stanoviť prioritné akcie, na ktoré 
sa treba maximálne pripraviť a 
načasovať vyvrcholenie formy

Účasť na turnajoch je v tenise 
dôležitá a prakticky nenahradi-
teľná. Hráčovi môže pomáhať pri 
získavaní:
- cenných skúseností
- patričného sebavedomia
- motivácie.

V neposlednom rade si tu hráči 
môžu v priamej konfrontácii overiť 
svoju skutočnú výkonnosť.

Dnes si ťažko môžeme predstaviť, 
že by vrcholnú výkonnosť dosiahol 
hráč, ktorý vyrastá izolovane od 
konkurencie, ktorý sa na turnajoch 
zúčastňuje minimálne alebo sa im 
vyhýba. Tenista nevyhnutne potre-
buje konkurenciu, konfrontáciu so 
súpermi. Musí si zvykať na rôzne 
prostredia, divákov, médiá atď.

Sú typy hráčov, ktorých turnajo-
vé prostredie motivuje, podávajú 
v ňom výnimočné výkony, atmosféra 

týchto dôležitých akcií ich vyburcuje 
niekedy až na hranice ich možností. 
Tieto vlastnosti sú pre tenistu veľmi 
cenné, sú doslova darom.

Opakom sú hráči, ktorí sú tzv. 
tréningové typy, doslova „ majstri 
sveta“ v tréningu. Pri štartoch na 
turnajoch však ich výkonnosť klesá, 
nedosahuje ani približne tréningovú 
úroveň. Príčiny môžu byť rôzne, 
väčšinou sú v psychickej a mentálnej 
oblasti. V takom prípade odporú-
čam spolupracovať s psychológom. 
Títo hráči by sa mali čo najčastejšie 
zúčastňovať na turnajoch, aby pre-
konali nežiaduci a ubíjajúci pokles 
výkonnosti v porovnaní s výkonmi 
na tréningu. 

Z hľadiska štartov na turnajoch 
za sebou, tenisoví odborníci od-
porúčajú:
-  štartovať na maximálne troch po 

sebe idúcich turnajoch
- na štyroch iba výnimočne 
-  na piatich a viac ani výnimočne

Aj skúsenosti zo ženského tenisu 
ukázali, že opatrenia WTA, ktoré 
regulovali počty turnajov podľa veku 
u mladých tenistiek (AER) prispeli 
k predĺženiu ich hráčskej kariéry.

V skutočnosti sa však v tejto ob-
lasti často nepostupuje dostatočne 
odborne a hráči absolvujú veľký 
počet turnajov tesne po sebe, bez 
náležitého odpočinku, zameraného 
na regeneráciu, psychický a fyzický 
odpočinok ako aj na prípravu na 
ďalšie turnaje. Hráči to odôvodňujú 

tým, že tak majú možnosť získať lep-
šie výsledky, viac bodov a v koneč-
nom dôsledku aj lepšie postavenie 
na rebríčku. Tento postup však môže 
priniesť nasledovné riziká:
- riskovanie zranení
- strata motivácie
-  psychické a fyzické opotrebova-

nie
-  v konečnom dôsledku aj výrazný 

pokles výkonnosti
-  zbytočne vyhodené finančné 

prostriedky
Absolútnou samozrejmosťou 

by malo byť, že hráč štartuje na 
turnajoch zdravotne celkom v po-
riadku. Ak sa tak nepostupuje, 
môže to priniesť dlhodobé negatívne 
následky na hráčovu výkonnosť 
a jeho kariéru.

Dôležité je, aby o tejto problemati-
ke diskutovali a vzájomne spolupra-
covali tréner – hráč – rodič a snažili 
sa nájsť najvhodnejší model.

V záujme maximálneho rastu 
výkonnosti mladých tenistov.

Ladislav MACKO, 
metodik STZ  

Tenis, ako športové odvetvie, je charakteristický 

veľkým počtom turnajov a súťaží, ktoré plnia, 

v rámci športovej prípravy a výkonnostného 

rastu, mimoriadne dôležitú úlohu. Mladí tenisti 

na nich získavajú cenné skúsenosti, také potreb-

né  na ďalšie napredovanie.

Koľko turnajov za rok?

odporúčané počty 
turnajových zápasov  

za rok /itF/
kategória dvojhier/ štvorhier

11 – 12-roční 50/30
13 – 15-roční 70/35
16 – 18-roční 80 - 100/40 – 50

��  

Každé víťazstvo na turnaji je inšpiráciou do ďalšieho tréningu, lebo aj v tenise 
platí, že bez  práce nie sú koláče...
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Lindsay DAVENPORTOVÁ a Daniela HANTUCHOVÁ, finalistky v Bali



Lindsay DAVENPORTOVÁ a Daniela HANTUCHOVÁ, finalistky v Bali
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:najlepší hrajú s nami

Zažite najväčší tenisový turnaj na Slovensku.Zažite najväčší tenisový turnaj na Slovensku

5. – 11. novembra 2007 | Sibamac aréna, NTC5 11 novembra 2007 | Sibamac aréna NTC
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Trnavská Slávia má zlatú dupľu

��  

V kategórii mladších žiačok, 
ktorá sa hrala tiež v Trnave, sa - na 
radosť usporiadateľov - tešili hráčky 
domácej Slávie. Utvorili kvalitou 
najvyrovnanejší tím, ktorý vo finále 
zdolal STU na čele s najlepšou 
hráčkou tejto kategórie, Petrou 
Uberalovou.

U starších žiakov, do tretice v Tr-
nave, dominovali hráči bratislavskej 
STU, keď si vo finále jednoznačne 
poradili s domácimi. Treba dodať, že 
najvyrovnanejší súboj zohral majster 
v semifinále s tímom Vysokých Ta-
tier. Oporou majstra bol jeho prvý 
hráč A. Partl.

U starších žiačok sa v Piešťa-
noch predstavili tímy v najlepších 
zostavách (chýbala len Čepelová). 
V boji o titul sa stretli domáce hráč-
ky s tenistkami banskobystrického 
Dixonu. Úspešnejšie boli nakoniec 
Bystričanky, ktoré tvorili podstatne 
vyrovnanejší tím ako domáce s 
líderkou V. Juhászovou. 

Najviac kvalitných hráčov chýba-
lo v zostavách v kategórii dorastu. 
U chlapcov sa tak do piešťanského 
finále dostali vyrovnané tímy Slá-
vie Trnava a TK Žilina. Po tesnom 
priebehu sa z titulu tešili Trnavčania. 
Ich oporou bola jednotka tímu M. 
Béreš. 

Dorastenky svoj šampionát ab-

solvovali už tradične v Prešove. 
Zaslúženými víťazkami sa stali 
dievčatá z Piešťan, ktoré v žiadnom 
zo svojich stretnutí – vrátane finálo-
vého – proti KŠ B. Bystrica, nemali 
väčšie problémy. 

Najúspešnejšími klubmi v tomto 
roku boli Slávia Agrofert STU Bra-
tislava so ziskom 4 medailí a trochu 
prekvapujúco TC Slávia Trnava 
s tromi medailami, ale ako jediný 
klub s dvoma zlatými! V porovnaní 
s minulými rokmi mierne zaostali 
Piešťany a výraznejšie, dosť prekva-
pujúco, bratislavský Slovan. Na šies-
tich šampionátoch štartovali hráči 
z 21 klubov, o medaily sa podelili 
tenisti z 11 klubov.                     (vh) 

Majstrovstvá SR družstiev
2007

mlaDŠÍ ŽiaCi
tC Slávia trnava

6. – 8. 9. 2007 
1. kolo: Slávia Právnik – Tatran Prešov 6:1, 
Tlmače – Žilina 5:0, B.Bystrica – Kúpele 
Piešťany 3:4,  Humenné – Slávia Agrofert 
STU 1:4. Semifinále: Slávia Právnik – Tlmače 
4:1, Kúpele Piešťany – Slávia Agrofert STU 
2:5. o 5. – 8. miesto:  Tatran Prešov – Žilina 
5:0, B.Bystrica – Humenné 4:1
o 1. miesto: Slávia Právnik – Slávia 
agrofert Stu  4:2 (Kratochvíla – Nováček 
63, 16, 63, Marko – Vološin 63, 61, Blaško 
– Oravec 63, 16, 46, Nagy – Caro 62,64,Matej 
Selecký – Maruščák 46, 57, Selecký, Marko 
– Oravec, Caro 64, 63). o 3. miesto: Tlmače 
– Kúpele Piešťany 2:4. o 5. miesto: Tatran 
Prešov – B.Bystrica 2:4. o 7. miesto: TK 
Žilina – 1. TC Humenné 4:3

koneČnÉ PoraDie:
1. TJ Slávia Právnik , 2. TK Slávia Agrofert 
STU , 3. TK Kúpele Piešťany, 4. TKM Tlmače, 
5. ŠK KŠ B.Bystrica, 6. TK Tatran Prešov,  
7. 1. TC Humenné, 8. TK Žilina

mlaDŠie ŽiaČkY
tC Slávia trnava
9. – 11. 9. 2007 

1. kolo: Slovan SLSP – Slávia SPU Nitra 6:1, 
Akademik Košice – Žilina 7:0, Vrútky – Slávia 
Trnava 0:7, St. Ľubovňa – Slávia Agrofert STU 
1:6. Semifinále: Slovan SLSP –  Akademik 
Košice 6:1, Slávia Trnava - Slávia Agrofert 
STU 5:2. o 5 – 8. miesto: Slávia SPU Nitra 
– Žilina 2:5, Vrútky – St. Ľubovňa 2:5
o 1. miesto: Slovan SlSP –Slávia trnava 
3:4 (Abrahámová – Leskovská 46, 57, 
Oravkinová – Juráková 75, 62, Ternuščáková 
– Frišová 57, 46, Czödörová – Hercegová 
62, 06, 06, Vajdová – Bacharová 76, 46, 60, 
Vajdová, Oravkinová – Frišová, Juráková 

62, 62, Ternuščáková, Abrahámová – 
Hercegová, Bacharová 67, 36). o 3. miesto: 
Akademik Košice - Slávia Agrofert STU 
4:3. o 5. miesto: Žilina – St. Ľubovňa 3:4.  
o 7. miesto: Slávia SPU Nitra – Vrútky 4:1

koneČnÉ PoraDie:
1. TC Slávia Trnava, 2. TK Slovan SLSP, 3. TK 
Akademik Košice, 4. TK Slávia Agrofert STU, 
5. TK Stará Ľubovňa, 6. TK Žilina, 7. Slávia 
SPU Nitra, 8. TK Vrútky

StarŠÍ ŽiaCi
tC Slávia trnava
30. 8 – 1. 9. 2007 

1. kolo:  Slávia Agrofert STU – Zvolen 
5:2, V. Tatry – Kúpele Piešťany 4:3, Tatran 
Prešov –Inter 4:3, Žilina – Slávia Trnava 
2:5. Semifinále: Slávia Agrofert STU –  
V. Tatry 4:3, Tatran Prešov – Slávia Trnava 3:4.  
o 5. – 8. miesto: Zvolen – Kúpele Piešťany 
5:2, Inter – Žilina 3:4
o 1. miesto: Slávia agrofert Stu – Slávia 
trnava 7:0 (Kmeťko – Maco 64, 64, Dubjel 
– Lukačovič 46, 62, 61, Bertovič – Opálek 64, 
64, A. Kianička – Urban 62, 60, Partl – Vittek 
62, 62, A, a M. Kianička – Maco, Lukačovič 
75, 64, Bertovič, Kmeťko – Opálek, Hirner 
36, 63, 62). o 3. miesto: V. Tatry – Tatran 
Prešov 5:2. o 5. miesto: Zvolen – Žilina 5:2.  
o 7. miesto: Inter - Kúpele Piešťany 5:2

koneČnÉ PoraDie:
1. TK Slávia Agrofert STU, 2. TC Slávia Trnava, 
3. TK Vysoké Tatry, 4. TK Tatran Prešov,  
5. Fresh club Zvolen, 6. TK Žilina, 7. TK Inter 
Bratislava, 8. TK Kúpele Piešťany

StarŠie ŽiaČkY
tk kÚPele PieŠŤanY

2. - 4. 9. 2007 
1. kolo: Slávia Agrofert STU – TK Žilina 7:0, 
Kúpele Piešťany –Mladosť Košice 6:1, Slávia 
Trnava – Akademik Košice 2:5, Inter  –Dixon 
B. Bystrica 0:7. Semifinále: Slávia Agrofert 
STU – Kúpele Piešťany 3:4, Akademik Košice 

– Dixon B. Bystrica 1:6. o 5. – 8. miesto: 
Žilina – Mladosť Košice 4:3, Inter - Slávia 
Trnava 6:1
o 1. miesto: kúpele Piešťany – Dixon 
Banská Bystrica 2:5 (Kršáková – Kuricová 
46, 16, Piešťanská – Liptaiová 06, 26, 
Valková – Markušková 57, 46, Molnáriová 
– Škamlová 63, 63, Juhászová – Záteková 
64, 62, Juhászová, Valková – Liptaiová, 
Markušková 36, 67, Molnáriová, Kršáková – 
Škamlová, Záteková 26, 75, 46). o 3. miesto: 
Akademik Košice – Slávia Agrofert STU  1:4. 

o 5. miesto: Žilina – Inter 0:7. o 7. miesto: 
Mladosť Košice – Slávia Trnava 1:5

koneČnÉ PoraDie:
1. TJ Dixon Club B. Bystrica , 2. TK Kúpele 
Piešťany, 3. TK Slávia Agrofert STU , 4. TK 
Akademik Košice, 5. TK Inter Bratislava,  
6. TK Žilina, 7. TC Slávia Trnava, 8. TK 
Mladosť Košice

DoraStenCi

tk kÚPele PieŠŤanY
6. – 8. 9. 2007

1. kolo: Slávia Agrofert STU –  V. Tatry 4:0, 

Slávia Trnava, dorastencký majster Slovenska - zľava DORČIAK, kapitán 
družstva Juraj JANČOVIČ, BÉREŠ, dole VITTEK, WACHTER, DOLEŽAL

Jednou z najdôležitejších akcií záveru sezóny na otvorených dvorcoch 
sú majstrovstvá Slovenska družstiev jednotlivých mládežníckych 
kategórií. V kategórii mladších žiakov dominovali bratislavské kluby, 
keď vo finále triumfoval Právnik po víťazstve nad STU. Kuriozitou 
bolo, že kvôli nepriaznivému počasie celé majstrovstvá odohrali 
v hale. Na  šampionáte sa predstavili prakticky všetci najlepší hráči 
tejto kategórie a svoju tohtoročnú výkonnosť potvrdili Maruščák, 
Matej Selecký a z ročníka 1997 Nagy. 


