
Bývalý profesionál a daviscupový 
reprezentant Branislav Stankovič 
mal premiéru v kategórii 45+. Jeho 
TK HSC Piešťany skončil druhý, keď 
v  záverečnom stretnutí podľahol 
Vysokým Tatrám 0:4. 

„Už bolo rozhodnuté o titule, keď 
som nastupoval proti Jardovi Bulan-
tovi,“ vravel Stankovič. Súboj dvoch 
bývalých profesionálov sa skončil 
jasným Bulantovým víťazstvom 6:1, 
6:3. „V posledný deň sa nám ťažko 

vstávalo. Pre Tatranskú Lomnicu, 
skvelého usporiadateľa, je typická 
pohostinnosť a  seniorský šampio-
nát vždy sprevádzajú dlhé nočné 
debaty,“ s  úsmevom poznamenal 
46-ročný piešťanský rodák Stankovič 
a dodal. „Žiaľ, vekom, ale aj kondí-
ciou, už patrím do kategórie 45+...“ 

Na zápas s  Tatrami nastupovali 
Piešťany oslabené, iba s tromi hráč-
mi, a tak na súpera nestačili. Keďže 
popri tenise majú seniori na svojom 
šampionáte vždy pasiu zo stretnutí 
so starými známymi, športová ri-
valita nie je vždy podstatná.     (zw)

Stankovič v premiére bez titulu
Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov 2011

Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov 2011 usporiadali 
v Banskej Bystrici (35+), kde vyhral bratislavský Slovan. V Tatranskej 
Lomnici (45+) sa tešili domáci hráči  TK Vysoké Tatry podobne ako 
v Košiciach (60+), kde zvíťazila Slávia Univerzita Košice.

MAJSTROVSTVÁ SR 
DRUŽSTIEV SENIOROV 2011

S e n i o r i  3 5 +
1. TK Slovan Bratislava 

2. VŠK Ekonóm Bratislava 

3. TC DIXON TENISIA B.Bystrica 

4. TK A-TAK Hlohovec 

5. TJ Elán Veľký Krtíš 

6. TK HSC Piešťany 

7. TK DRANaM Košice 

8. ProSet Bratislava 

S e n i o r i  4 5 +
1. TK Vysoké Tatry 

2. TK HSC Piešťany 

3. TC DIXON TENISIA B.Bystrica 

4. TK A-TAK Hlohovec 

5. TK Slovan Bratislava 

6. TKM Martin 

7. ProSet Bratislava 

8. TK Spišská Nová Ves

S e n i o r i  6 0 +
1. TC Slávia Univerzita Košice

2. TK ZZO Čadca

3. TKM Trenčín

4. TŠP-tenisová škola Petržalka

Piešťany a víťazné Vysoké Tatry v kategórii 45+ po vyvrcholení M SR v Tatranskej Lomnici (druhý zľava Branislav Stankovič, vpravo Jaroslav Bulant) 

Zloženie víťazných tímov:
35+ - Slovan Bratislava: Herbert Bende, 

Tomáš Malik, Oclandio Siqueira, Radomír 

Roman

45+ - TK Vysoké Tatry: Štefan Joppa, 

Ivan Lyach, Branislav Breza, Jaroslav 

Bulant

60+ - TC Slávia Univerzita Košice: Miro-

slav Ondrej, Stanislav Kobylka, Jozef Brna, 

Miroslav Ondrej

Seniori Slovana Bratislava 35+ – hore zľava: Oclandio SIQUEIRA, Tomáš MA-
LIK, Herbert BENDE, dole Radomír ROMAN, Michal HORVÁTH, Andrej ŠVACHO

Tím seniorov Košíc, ktorý vyhral titul v kategórii 60+ - zľava Stanislav KOBYL-
KA, Jozef BRNA, Boris TOMÁNEK, Miroslav ONDREJ

PREDAJ  
TENISOVÉHO  

AREÁLU
10 minút / 10 km  

od Bratislavy  

s ubytovaním  

motelového typu 

Kontakt: 
tel.: 0903 762 477

e-mail:
rastislav.malovec@rpadvisor.sk
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BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL

NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk

Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

Tematínska 5, 851 05 Bratislava

email: sedven@centrum.sk 

mobil: 0905 604 975

www.sedven.sk

• tenisové ihriská

• nafukovacie haly

•  predaj a dovoz balenej 

antuky

• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 

areálov

•  inžinierska a projektová 

činnosť

• detské ihriská

� Tenisové turnaje
� Firemné dni
� Športové  eventy
� Spoločenské a rodinné podujatia

www.elfoclub.sk, ivancik@elfoclub.sk, 0917 845 102

MALINOVO
pri Bratislave
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Maria Šarapovová je najlepšie 
platenou športovkyňou sveta, aj keď 
už tri roky nevyhrala grandslamový 
turnaj. Tohto roku bola vo fi nále 
Wimbledonu. Najviac zarobí na ak-
tivitách mimo tenisu. Aj na druhom 
mieste rebríčka magazínu Forbes je 
tenistka. Dánka Wozniacka vôbec 
ešte nevyhrala turnaj veľkej štvorky, 
ale je líderkou svetového rebríčka. 

Najlepšie zarábajúce športov-
kyne sveta podľa Forbes: 1. Maria 

Šarapovová (Rusko, tenis) 25 mil. 
USD, 2. Caroline Wozniacka (Dán-
sko, tenis) 12,5, 3. Danica Patricková 
(USA, motorizmus) 12, 4. Venus 
Williamsová (USA, tenis) 11,5, 5. 
Kim Clijstersová (Belgicko, tenis) 
11, 6. Serena Williamsová (USA, 
tenis) 10,5, 7. Kim Ju-na (Kórejská 
republika, krasokorčuľovanie) 10, 
8. Na Li (Čína, tenis) 8, 9. Ana Iva-
novičová (Srbsko, tenis) 6, 10. Paula 
Creamerová (USA, golf) 5,5. 

Aj náš mesačník a zväzová stránka 
www.stz.sk sa zapojili do podpory 
súťaže v rámci popularizačného 
projektu Xperia Hot Shots. Pocho-
piteľne, sledovali sme tým získanie 
hlasov pre Dominiku Cibulkovú, 
ktorá bola súčasťou kampane. Vo 
fanúšikovskej ankete však získala 
prvenstvo Nemka Sabine Lisická, 
ktorá upútala pozornosť vynika-
júcimi tohtoročnými výsledkami. 
Ďalšími zapojenými hráčkami boli 
Rumunka Sorana Cirsteová, Fran-
cúzka Alizé Cornetová, Američan-

ka Bethanie Matteková-Sandsová 
a Britka Heather Watsonová. Teni-
sová asociácia žien (WTA) v snahe 
zvýšiť príťažlivosť ženského tenisu, 
jeho sledovanosť a komerčnú hod-
notu pripravila online šou zo života 
hráčok na kurte i mimo neho. Takto 
sme mohli spoznať aj iné kvality 
hráčok ako len ich tenisové. Treba 
povedať, že Dominike Cibulkovej 
úloha sadla, zhostila sa jej spontán-
ne, za mikrofónom a pred kamerou 
sa cíti čoraz lepšie. Ktovie, či to nie 
je základ budúcej kariéry.       (red.)

Prezident Medzinárodnej tenisovej federácie 
(ITF) Francesco Ricci Bitti tvrdí, že Rafael Nadal 
by sa nemal sťažovať pre preplnený kalendár 
v Davisovom pohári. „Je nemožné, aby boli dve tak 
veľké súťaže ako grandslamový turnaj a Davisov 
pohár tak tesne po sebe. Ak to takto pôjde ďalej, 

najlepší hráči tu nebudú nastupovať,“ povedal 
Nadal počas semifi nále DC s  Francúzskom. „Je 
asi unavený po odohratí sedemdesiatich duelov 
v  tejto sezóne. Na druhej strane, v  posledných 
dvoch sezónach nastúpil v Davisovom pohári za 
Španielsko iba trikrát,“ reagoval Ricci Bitti.

Najlepší tenisti sveta uvažujú nad štrajkom, pokiaľ 
funkcionári a organizátori turnajov ATP okamžite 
nevypočujú ich požiadavky na zmenu prehusteného 
kalendára. Vyhlásil to jeden z popredných svetových 
hráčov Škót Andy Murray.

Hráči, ako napríklad desaťnásobný grandslamový 
víťaz Rafael Nadal zo Španielska, sa už dlho sťažujú 
na príliš nabitý a  náročný program, ktorý musia 
každoročne absolvovať. Ten totiž zahŕňa všetky 
štyri grandslamové turnaje, deväť podujatí Masters 
1000, koncoročný šampionát ATP World Tour Finals 
a samozrejme množstvo turnajov nižšej kategórie.

Problémy vyplávali na povrch opäť počas US 
Open, keď pre zlé počasie museli viacerí hráči, 
vrátane Nadala a Murrayho, absolvovať tri zápasy 
za tri dni, aby sa prebojovali do semifinále. Aj 
preto je podľa Murrayho možným riešením štrajk. 
„Samozrejme, je tu aj táto možnosť. Z rozhovorov 
s niektorými hráčmi viem, že sa neboja ísť štrajkovať. 
Dúfajme, že sa nedostaneme až tam, no som si istý, 
že hráči to zvážia,“ povedal svetový hráč číslo štyri.

„Sadneme si s predstaviteľmi Asociácie tenisových 
profesionálov (ATP) a  Medzinárodnej tenisovej 
federácie (ITF) a uvidíme, či nájdeme kompromis. 

Ak nie, budeme musieť konať. Chceme, aby sa veci 
zmenili, malé veci. Dva alebo tri týždne počas roka, 
každú sezónu o pár turnajov menej. Nemyslím si, 
že to je nerozumné,“ dodal.

Šéf ATP Adam Helfant už vlani v  novembri 
prisľúbil, že od roku 2012 bude sezóna upravená 
o dva týždne a hráči budú mať sedem týždňov voľno. 
Tento krok znamená, že niektoré turnaje budú mať 
nový termín, no počet podujatí ostane nezmenený 
a rovnako aj záväzky hráčov.

Na rozdiel od ATP vedenie ženského tenisu 
(WTA) už k takémuto kroku pristúpilo pred niekoľ-
kými rokmi. Skrátenie sezóny zaručilo, že tophráčky 
ako Serena Williamsová, či Caroline Wozniacka 
majú počas pauzy, ktorá trvá od 7. novembra do 2. 
januára, dosť času na dobitie batérií. Nadal, ktorý 
by mal hrať vo fi nále Davisovho pohára proti Ar-
gentíne, si pritom oddýchne najskôr až 5. decembra 
a do turnajového kolotoča sa vráti v prvý januárový 
týždeň nového roka.

„Momentálne trvá veľmi dlho, než sa niečo zmení. 
Kým sa realizuje ďalšia zmena, potrvá to tak päť až 
šesť rokov a to budeme už všetci na dôchodku. Preto 
chceme, aby sa tak stalo skôr,“ zdôraznil Murray.

Budú tenisti štrajkovať?

Andy MURRAY apeluje na vedenie tenisu, aby 
upravilo kalendár

Šéf ITF odpovedá Nadalovi

Najviac hlasov Lisickej
Sabine LISICKÁ, víťazka Xperia Hot Shots

Maria stále na špici

Maria ŠARAPOVOVÁ pred vlastným plagátom 
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Juan Martin del Potro po neča-
kanom semifi nálovom víťazstve Ar-
gentíny nad Srbskom si trúfa v Davis 
Cupe aj na Španielsko. Finále 2. – 4. 
decembra bude na pôde Španielov, 
ktorí vo vzájomnej bilancii vedú nad 
Argentínou 3:0.

Del Potro, trinásty hráč sveta, 
získal v  Belehradskej aréne na tvr-
dom povrchu dva body. Pre únavu 
v piatok nemohol nastúpiť Djokovič, 
čerstvý šampión US Open a Srbsko 
prehrávalo 0:2. V sobotu vo štvorhre 
skorigovalo, ale v  súboji tímových 

jednotiek musel prvý hráč sveta 
Djokovič pre bolesti chrbta vzdať. 
Argentína po štvrtý raz postúpila do 
daviscupového fi nále (1981, 2006, 
2008, 2011) a túži po prvom titule. 
Bude to mať náročné. Roku 2008 
hrala doma v  Mar del Plata a  túto 
výhodu proti Španielsku nedokázala 
využiť. 

„Teraz nás čaká horúca antuka,“ 
myslí si Juan Martin del Potro. „A 
Nadal je kráľom na tomto povrchu. 
Bude to veľmi zložité. Ale fi nále je 
čosi výnimočné. Dúfam, že budeme 

kompletní a všetci v najlepšej forme.“
Favoritom finále je Španielsko. 

„Ale aj Srbsko bolo proti nám favo-
ritom. Verím, že výsledok zopaku-
jeme,“ vraví Del Potro. Argentína 
nastúpila so štvoricou Del Potro, Nal-
bandian, Chela, Monaco. „Sústrediť 
sa musíme na štvorhru, tá môže byť 
kľúčová,“ poznamenáva Del Potro. 
Španielsko, ktoré v  poslednom de-
saťročí v súťaži dominuje (víťazstvá 
v rokoch 2000, 2004, 2008 a  2009) 
doma v  Davis Cupe neprehralo od 
roku 1999.        (zw)

Dvaja poprední hráči sa rozišli so svoji-
mi trénermi. Švajčiar Stanislas Wawrinka 
ukončil spoluprácu s Peterom Lundgrenom, 
ktorá trvala od júla 2010. Bývalý 9. hráč 
sveta sa pod Švédovým vedením vrátil do 
prvej dvadsiatky, vlani bol na US Open vo 
štvrťfi nále, prvom grandslamovom v karié-
re. Zrejme však od Lundgrena čakal viac.

Čech Radek Štěpánek sa po desiatich 
rokoch rozišiel s Petrom Kordom. Vedie ho 
teraz Ivo Werner, český rodák s nemeckým 
pasom. Korda dal prednosť rodine. Ako 
uvádza portál idnes, bude sa venovať dcére 
Jessice, ktorá hrá golf. „Petrovi vďačím za 
rozvoj mojej profesionálnej kariéry a prie-
nik medzi najlepších hráčov na okruhu,“ 
povedal Štěpánek. Werner v minulosti 
koučoval aj Kordu, bol sparingpartnerom 
Grafovej, pomáhal Hlasekovi i švajčiarske-
mu zväzu.

Detský fond OSN (UNICEF) vymenoval 
americkú tenistku Serenu Williamsovú 
za svoju novú veľvyslankyňu dobrej vôle. 
Tenisová hviezda tak bude pomáhať presa-
dzovať programy na pomoc ženám a deťom 
po celom svete.

„Serena Williamsová nie je len tenisovou 
majsterkou, je aj majsterkou pre deti, a váš-
nivou obhajkyňou kvalitného vzdelávania 
pre každé dieťa,“ uviedol výkonný riaditeľ 
UNICEF Anthony Lake. Známa športovky-
ňa využije svoju popularitu a osobný záu-
jem v otázke detí pri podpore programov 
zameraných na poskytovanie kvalitného 
vzdelávania pre chudobné a zraniteľné deti 
v Afrike a Ázii. Serena Williamsová získala 
13 grandslamových titulov vo dvojhre a je 
držiteľkou zlatých olympijských medailí vo 
štvorhre z rokov 2000 a 2008.

Medzi predchádzajúcimi veľvyslancami 
dobrej vôle UNICEF boli napríklad Audrey 
Hepburn, Mia Farrow, David Beckham, 
Orlando Bloom, či Shakira.

Rakúsky tenista Th omas Mus-
ter opätovne oznámil ukončenie 
kariéry. Derniéru na kurtoch 
absolvuje vo veku 44 rokov 
na turnaji Erste Bank Open 
vo Viedni, ktorý sa začína 22. 

októbra. Aby na ňom mohol 
Muster štartovať, udelili mu or-
ganizátori voľnú kartu. Muster 
je bývalou svetovou jednotkou, 
dnes mu patrí 847. priečka v 
rebríčku. Je jediným Rakú-

šanom, ktorý získal titul na 
niektorom z grandslamových 
turnajov. V roku 1995 vyhral 
Roland Garros. Po návrate do 
súťažného tenisu odohral 24 
zápasov, vyhral 2.

Na dvorcoch TC Topoľčany 
sa konal 17. septembra turnaj 
detí do 7 rokov pod záštitou 
mesta Topoľčany. Zúčastnilo sa 
na ňom 18 detí, ktoré v prekrás-
nom počasí bojovali o  cenné 
trofeje. Medzi chlapcami získal 
prvenstvo Marco Bilka a medzi 
dievčatami sa z víťazstva tešila 
Alexandra Gubáňová – obaja 
z Leopoldova. Tá zvíťazila nad 
klubovou kamarátkou Simonou 
Bilkovou, tretie miesta si vybo-
jovali Kristína Danišková a ešte 
len 5-ročná Nina Kyseľová z do-
máceho klubu. Na snímke zľava 
Danišková, Kyseľová, Bilková 
a víťazná Gubáňová.

Del Potro si na Španielov trúfa

Serena
pre UNICEF

Korda dal 
prednosť golfu

Muster končí ako 44-ročný

Petr KORDA, víťaz Australian Open ´98, s dcérou Jessicou 

Serena WILLIAMSOVÁ bude veľvyslankyňou 
dobrej vôle
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Písal sa 13. august 2011. Počasie posledných dní 
pred turnajom bolo absolútne nevypočítateľné, 
a tak sme sa, žiaľ, na dr. Iľka spoľahnúť nemohli. 
Pre organizáciu turnaja je neisté počasie takou 
zlou správou, ako pre štátnu kasu nízke príjmy 
z DPH  pre slabú domácu spotrebu. 

Mohli sme iba dúfať, že muži kategórie 50+ 
budú neisté počasie ignorovať a dostavia sa na 
určený čas. Prišli všetci do jedného. Dvanásť päť-
desiatnikov na kurtoch Slávie Agrofert rozohralo 
partiu, v ktorej žiadne tričko nezostalo suché. 

Aj keď mal každý účastník o  porciu 4 setov 
postarané a v skupinách sa hralo iba o postavenie 
v play-off  pávuku, nekalkulovalo sa, a hneď od 
prvých zápasov si páni v  najlepších rokoch nič 
nedarovali. Dali si pekne do tela! Vyvrcholením 
zápasov v  skupinách bol duel Petra Plunára 
s Ladislavom Čambalom. Peter, žiaľ, prehral po 
veľkom boji v  tajbrejku. Jeho raketa to má už 
dnes úspešne za sebou (česť 
jej pamiatke )... 

Hovorí sa , že  všetko zlé je 
aj na niečo dobré, a tak Peter 
hrá dnes už určite s peknými 
novými samohrajkami. Do 
semifi nálových zápasov sa 
prebojovali štyria určite najtenisovejší hráči: Ma-
kovický, Angst, Kubík a Gedei. Z hľadiska kvality 
hry najlepším zápasom celého turnaja bolo semifi -
nále Angst – Makovický. Prekvapujúco, navzdory 
všetkým predpokladom, zvíťazil Sveťo Angst, 
ktorý odohral jeden zo svojich výnimočných zápa-
sov, v ktorom na neho neprišla kríza počas celého 
setu. Napriek Tomášovej snahe udržal víťazstvo 
na svojej rakete. Druhým fi nalistom sa stal Peter 

Gedei, ktorý do fi nále postúpil po obojstranne 
nervóznom zápase s Oliverom Kubíkom. 

Vo fi nále potom Sveťo Angst zopakoval svoje 
víťazstvo nad Gedeiom zo skupiny a  zaslúžene 
vyhral turnaj. Keďže väčšiu túžbu po víťazstve 
v zápase o 3. miesto ukázal Oliver Kubík, Tomáš 
Makovický si odniesol iba zemiakovú medailu 
a natiahnuté medzirebrové svalstvo. 

Počasie síce vystrkovalo rožky celé dopoludnie, 

ale keď videlo, že pánov po päťdesiatke nejaké 
kvapky dažďa nerozhodia, a  berú ho skôr ako 
automatické zavlažovanie kurtov, rozhodlo sa 
ich výkon podporiť slnečnými lúčmi. Vo vrecku 
máme prísľub sponzora turnaja, fi rmy RiN s.r.o., 
že išlo iba o nultý - skúšobný ročník, takže v roku 
2012 bude ročník prvý. Preto neostáva iné, ako sa 
poďakovať a tešiť sa, že počasie budúci rok bude 
múdrejšie.             (es)

Na snímke úspešní účastníci Plynoma Cupu 2011

Začiatkom septembra 
štartoval Alex Gajdica 
v  ukrajinskom Ľvove na 
turnaji hráčov do 14 ro-
kov. Ako nasadená dvoj-
ka sa vo finále stretol 
s  najvyššie nasadeným 
domácim Denysom Klo-
kom, ktorého zdolal 3:6, 
6:3, 6:2. Vďaka bodo-
vému zisku sa priblížil 
k  prvej rebríčkovej päť-
desiatke. Aby sa do nej 
dostal musí získať ešte 
päť bodov.

V posledný augustový večer o sied-
mej sa začal na  dvoch osvetlených 
dvorcoch TK Žilina 2. nočný turnaj 
štvorhier. Napísal nám o ňom Anton 
Blaško, športový manažér TK Žilina.

Z prihlásených 26 súťažných a re-
kreačných hráčov klubu sa žrebova-
ním vytvorili rôznorodé páry – sú-
rodenci, otec so synom, manželské 
dvojice.... Turnaj sa hral v skupinách, 
prvé dva páry postúpili do hlavného 
pavúka a  tretie do pavúka útechy. 
O dobrú náladu sa postaralo hudobné 
trio Klimek a  reštaurácia Vulcano 

poskytnutím výborného jedla a pitia. 
Nie je dôležité, kto vyhral, ale to, že 
až do skorých ranných hodín sa všetci 
účastníci výborne zabávali. Pri tenise 
i pri stoloch. Pre archív však zazna-
menávame: víťazom sa stal pár Jarina 
Jaroslav s Igorom Seduchom, ktorí vo 
fi nále zdolali Magdalénu Gargulákovú 
s Jánom Vojtíkom. Potešiteľné je aj to, 
že popri rekreačných hráčoch sa na 
turnaji zúčastnili aj mladí súťažní hrá-
či. Keď sme sa nad ránom rozchádzali 
všetci v dobrej nálade, sľúbili sme si, že 
turnaj opäť o rok zopakujeme.

Päťdesiatnici si dali do telaPäťdesiatnici si dali do tela

Na Plynoma Cupe 50 tenistov 
Päťdesiatka tenistov sa zišla aj tohto roku na tradičnom pre-

šovskom Plynoma Cupe, ktorý v A-kategórii vyhrala dvojica 
Veme, Šaulič a v B-kategórii pár Dobrotka, Grendel. 

Poradie
A - k a t e g ó r i a :

1. Veme, Šaulič  (Košice), 2. Horváth, Lukáčik (Bratislava – Sereď), 3. – 4. 

Jevič, Petrovský (Košice) a Trebuňa, Zahoranský  (Košice). 

B - k a t e g ó r i a
1. Dobrotka, Grendel (Trenčín), 2. Dráb, Mikloš (Šarišské Michaľany), 3. – 4. 

Mecko, Chabada (Zvolen) a Voško, Tall (Poprad). 

Nočný turnaj v Žiline
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Začalo to všetko čítaním knihy 
od Andre Agassiho Open. Tam 
som sa dočítal o akadémii Nicka 
Bollettieriho. Týmito slovami začal 
Filip Orth, starší žiak bratislav-
ského Slovana, svoje rozprávanie 
o pobyte vo fl oridskej akadémii.

Prvý  raz som prišiel do aka-
démie v  lete 2011. Veľmi som sa 
tešil na tri týždne strávené s ľuďmi 
z  celého sveta, ktorých som mal 
možnosť spoznať. Deň pred prvým 
tréningom som si myslel, že to bude 
riadna makačka. Ale stále som si 
viac a  viac zvykal a  tréningy sa 
stali zábavou. Najťažšie boli  slneč-
né a extrémne teplé dni. Neustále 
som musel dbať na pitný režim. 
Mal som pocit, že za celý deň som 
vypotil  toľko, ako keby som zmo-
kol v tej najväčšej búrke. Keď sme 
trénovali od rána, bolo to náročné 
nielen fyzicky, ale aj psychicky. 
Najťažšie dni boli, keď v teple, po 
ťažkom tréningu, nasledoval ešte 
kondičný tréning. 

Tesne pred obedovou pauzou 
sme mali tzv. mentálnu kondí-
ciu. Počúvali sme rady trénerov. 
Trénovalo sa v  skupinách podľa 
hráčskych a technických zručností. 

Na začiatku nám vysvetľovali, 
aké je dôležité dávať si pozor na 
údery bleskom. Tie patria k Flori-
de.  Po celom areáli majú výstražné 
zariadenia, tzv. lock down, ktoré 
upozorňujú pomocou sirény na 
hrozbu úderu blesku. Pri spustení 
sirény personál ukryje deti do bez-
pečia budovy. Aj keď sa, našťastie, 
nikomu nič nestalo, každý zamest-
nanec berie toto varovania vážne.

Raz ráno mal Nick prednášku. 
Všetci sme sedeli na tribúne s líst-
kom, na ktorý sme mohli vyhrať 
tréning s  Nickom. Jedným zo 
šťastlivcov som bol aj ja. Mal som 
príležitosť trénovať s Nickom Bol-
lettrierim. Náš tréning aj natáčali. 
Po vyhranom tréningu  som sa cítil 
zvláštne, no bol som nesmierne 
šťastný. Ako pamiatku som si 
odniesol tašku podpísanú Nickom.  

Po náročných dňoch a týždňoch 
som si mohol povedať, že som 
to zvládol a tešil som sa, že 
som tam bol.  Posledný 
víkend sme už oddy-
chovali a  hrali rôzne 
hry. Pri rozlúčke sme 
si vymenili kontakty. 
Ktovie, možno sa ešte 
niekedy uvidíme.

Hoci sme mohli odísť 
už v  sobotu, rozhodol 
som sa vychutnať si ešte 
jeden deň. Cestoval som 
až  v  nedeľu. A  teraz 
už len spomínam na 
prekrásny pobyt  plný 
zábavy, ale aj driny.

Akadémia učí mla-
dých ľudí profesionálne 
športovať. Založil ju Nick 
Bollettieri, dnes už 80-ročný 
tréner.  Známe je o ňom, že 
začal trénovať v roku 1955, 
aby si zarobil na benzín do 
auta. Skoro však pochopil, 
že tenisu sa ako hráč nebude 
venovať. Vďaka neustálemu 
zlepšovaniu sa, sa stal jed-
ným z najlepších tenisových 
učiteľov. 
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Filip ORTH s  Nickom BOLLETTIERIM, ktorý v  júli oslávil 80. narodeniny, ale stále – aj 
vďaka aktivitám – pôsobí sviežo

Finalistky štvorhry - zľava Petra SERESOVÁ, Alica SEPEŠIOVÁ, víťazky Alexandra GALČEKOVÁ, 
Janka KURIAKOVÁ

V  Žiline sa uskutočnil 
tenisový turnaj pre ka-
tegóriu do 12 rokov pod 
názvom DERMAPOINT 
CUP mladšieho žiactva 
2011 za účasti 40 detí z ce-
lého Slovenska. O  krásne 
poháre bojovalo 27 chlap-
cov a 13 dievčat. 

Z dievčat sa do fi nále do-
stali dve žiačky TK Žilina. 
V  ich súboji  bola úspeš-
nejšia Alexandra Galče-
ková, ktorá zdolala  Janku 
Kuriakovú 6:1,  6:4. Spolu 
zvíťazili aj vo štvorhre, 
keď vo fi nále porazili pár 
z Talentu Bratislava a Du-
najskej Stredy Sepešiová, 
Seresová 6:3, 6:3. Medzi 
chlapcami zvíťazil Samuel 

Paulovčák z  Akademiku 
Košice, vo finále zdolal 
Tomáša Vanka z  Talentu 
Bratislava 6:1, 6:4. Z domá-
cich Žilinčanov sa najďalej 
prebojoval Peter Pavelka, 
ktorý prehral vo štvrťfi-
nále. Vo štvorhre sa spolu 
s  Paulovčákom prebojo-
val až do fi nále, v ktorom 
podľahli páru Gajdoš (TK 
Zlaté Moravce), Dobrý 
(TK Inter Bratislava) 6:1, 
1:6, 8:10. Vďaka vrchnému 
rozhodcovi Radoslavovi 
Polónyimu a  riaditeľovi 
turnaja Romanovi Labá-
tovi bola organizácia tur-
naja zvládnutá na vysokej 
úrovni.

Anton BLAŠKO

Vyhral som tréning 
s Nickom Bollettierim

V Žiline o Dermapoint Cup
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So stavebným úverom 

          len za 2,9   /
to vyhráte!

www.pss.sk

Vyhrajte vlastné bývanie! 

Situácia na kurte vám hrá do karát. Na všetkých hráčov čakajú:

• priateľské a žičlivé prostredie 
 stavebné sporenie je vhodné naozaj pre každého

• nemenné pravidlá platné počas celého duelu 
 úrokové sadzby na vklady a stavebné úvery sa nemenia počas celej doby 

trvania zmluvy

• povolený doping pre všetkých 

 na štátnu prémiu má nárok každý stavebný sporiteľ 

Využite ponuky od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., nechajte si poradiť 
od skúsených profesionálov a víťazstvo je vaše.

Tenis to je hra, bývanie s Prvou stavebnou sporiteľňou je hračka.

Teraz to vyjde!

Podrobné informácie vám ochotne 
poskytneme v kanceláriách obchodných 
zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku 
alebo na tel. č. 02/58 55 58 55.

•

•

•

www.pss.sk
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Pripomienky k rebríčkom
Konkrétne pripomienky treba zaslať písomne na pred-

písanom formulári najneskôr do 5. 10. 2011 e-mailom na 
adresu janka.siebenstichova@stz.sk alebo faxom: 02/ 492 
09 879. Viac informácií a formulár na pripomienky nájdete 
na www.stz.sk. Doručené pripomienky budeme spracovávať 
priebežne a  prípadné opravy okamžite aktualizujeme na 
internete. Neakceptovanú pripomienku si môžete odkon-
zultovať na telefónnom čísle 02/ 492 09 886. 

Upozorňujeme, že v zmysle klasifi kačného poriadku, ak 
chce mať hráč započítané body zo zahraničného turnaja, 
je povinný dodať hracie plány na STZ. Preto si treba vo 
vlastnom záujme skontrolovať v karte hráča zaevidované 
zahraničné turnaje a  podklady z  chýbajúcich turnajov 
urýchlene zaslať na STZ.

PRIPOMIENKY DORUČENÉ PO UVEDENOM 
TERMÍNE AKO AJ  PRIPOMIENKY NA ZARÁTANIE 
NEDODANÉHO ZAHRANIČNÉHO TURNAJA NEBU-
DEME AKCEPTOVAŤ !

Prihlášky do termínovej 
listiny 2011

prijímame do 15. 10. 2011 dvomi spôsobmi:
1/  turnaje detí, mladšieho, staršieho žiactva, dorastu a do-

spelých priamo cez klubový systém eTenis, t.j. netreba 
posielať písomnú prihlášku

2/  turnaje seniorov písomne na predpísanom tlačive „Pri-
hláška turnaja do TL“  na mail: janka.siebenstichova@
stz.sk alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, 
Príkopová 6, 83106 Bratislava. 
Predbežnú termínovú listinu sme uverejnili v mesačníku 

Tenis č.8. Prehľadný kalendár, všetky aktuálne informácie 
ako aj platné tlačivá nájdete na www.stz.sk .Upozorňujeme, 
že do TL 2012 zaradíme turnaje len tým klubom, ktoré si 
najneskôr do 31. 10. 2011 obnovia kolektívnu registráciu 
na rok 2012.

Prestupy
Prestupový termín sa začína 20. 10. 2011 a končí dňom 

10. 1 . 2012. Upozorňujeme, že termín prestupu je dodržaný, 
ak je prestup DORUČENÝ na STZ najneskoršie posledný 
deň prestupového obdobia, t.j. 10. januára. Prestup do-
ručený po tomto termíne sa odmietne.  Prestup sa podáva 
na predpísanom tlačive „Hlásenie prestupu“ (nájdete na 
www.stz.sk ) a musí byť k nemu doložený doklad o zaplatení 
prestupového poplatku 35 € (za hráča do 59 rokov) alebo 
4 € (za hráča od 60 rokov).

POZOR: poplatok za prestup nezahŕňa predĺženie 
registrácie, preto ak hráč nemá v čase žiadosti o prestup 
platnú registráciu, musí zaslať spolu s prestupom aj po-
platok za obnovu registrácie 40 €.

Kolektívna registrácia 2011
Upozorňujeme všetky kluby registrované v STZ, že termín 

obnovenia kolektívnej registrácie na tenisový rok 2012 je 
1. – 31. októbra 2011. 

Poplatok za obnovenie registrácie v termíne, t.j. do 31.10. 
je 5 €, po tomto termíne 20 €.

Platbu môžete uhradiť v hotovosti na STZ, bankovým 
prevodom, poštovou poukážkou typu U alebo hotovostným 
prevodom na účet číslo 262 973 0229 / 1100 vedený v Tatra 
banke, a.s., konštantný symbol: 0558, variabilný symbol pri 
kolektívnej registrácii: registračné číslo klubu.

Kópiu dokladu alebo informáciu o  dátume zapla-
tenia registračného poplatku treba poslať na mailovú 
adresu alena.cernusakova@stz.sk, tel: 02/ 49209887, 
fax:02/49209879, inak bude klub evidovaný ako neregis-
trovaný a nebude mu pridelený turnaj do TL 2012.

Tlačivo na obnovu kolektívnej registrácie „Prihláška ku 
kolektívnej registrácii“ treba zaslať iba v prípade zásadnej 
zmeny v údajoch (názov klubu, predseda, tajomník,.atď), 
pričom zmena musí byť doložená kópiou zápisnice a pre-
zenčnou listinou.

3737  



www. t t k .sk
SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o., Dlhá 59, 931 01 Šamorín, e-mail:ttk@ttk.sk, www.ttk.sk, tel.: 0905711236

KOMPLETNÚ PONUKU HĽADAJTE NA NAŠOM INTERNETOVOM OBCHODE www.ttk.sk 
Firma Šport SERVIS Robert Nagy je výhradným dovozcom a distribútorom značiek TTK, TOPSPIN, LOBSTER pre SR a ČR.

a získajte 30% 
zľavu z cien!

Zaregistrujte 
sa na

Nemáte vhodného sparingpartnera alebo trénera? 
Váš tenisový partner kazí veľa lôpt a vy namiesto hrania iba zbierate lopty? 
Chcete hrať rýchlejšie lopty, ale váš sparingpartner vám nedokáže nahrať rýchlejšie? 

TAK ZAČNITE TRÉNOVAŤ S NAHRÁVACÍMI STROJMI                   !

Elite Freedom

Elite 1

Elite 2

Elite 3  

GrandSlam 4  

GrandSlam 5

II                           !!

Elite te FreFre dedoedomli d m

G

andSlam 5

LOBSTER 

nahrávací stroj 
 je vhodný pre všetkých- 
začiatočníkov, deti, juniorských 
šampiónov, rekreačných hráčov  
a profesionálnych hráčov tiež. 
12 otázok a odpovedí prečo kúpiť 
nahrávací stroj LOBSTER GrandSlam 4: 

Rýchlosť odpalu lopty 35-135km/hod 

Veľmi kvalitná horná aj dolná rotácia, 
horizontálna aj vertikálna oscilácia  Riadenie 
pomocou mikroprocesora  Zásobník na 150 lôpt 

Diaľkové ovládanie Najvýkonnejšia batéria

KLIP K-BOOM vysokokvalitný 
polyester, ktorý dodáva 
o 30% vyššiu rýchlosť 
lopte ako iné polyesterové 
výplety pri maximálnej 
ochrane ruky a stabilite 
tenzie výpletu. Používa 
Oliver Nagy – 2. miesto 
rebríčka TENNIS EUROPE U14.

KLIP NATURAL 
GUT LEGEND – 
najstaršie prírodné 
črevo od najväčšieho 
výrobcu čriev 
na svete. 
Bezkonkurenčná 
cena. Ideálne pre 
všetky kategórie hráčov-najmä mládež.

GOSEN MICRO SHEEP 

– syntetické črevo 
s vlastnosťami ako 
prírodné črevo. 
Vynikajúci výplet 
v kombinácii s KLIP 
K-BOOM. Zaručuje 
rýchlosť a kontrolu lopty 
a maximálnu ochranu ruky.

• V ponuke kolekcia oblečenia TTK 2011 

• Výplety KLIP a GOSEN
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ARMÁDA NAHRÁVACÍCH STROJOV JE PRIPRAVENÁ K BOJU

Elit 2
e
0 lôpt

E

rr

EE

i

VVVVACÍÍÍÍCHAACÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCH TROSSTROSSTROJJOVOV JJEE

E

GrGGrG

e

VVVV CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCCCCH CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCACACCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAA ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ HA HACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH STROSSTROSS RSTROJJOVOV JJJEE

lite 3  EE

Nahrávací  stroj  Lobster už  za 1090,-€

ávací j 

V septembri  
GrandSlam 4  o 20% lacnejší a ešte  

k tomu aj 150 lôpt  
a tubu na zbieranie  grátis!!!



www.ntc.sk 
Národné tenisové centrum

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Ing. Andrea Kostíková,

 Marketing Manager, tel.: 02 / 49 209 885, mobil:  
+ 421 0903 184 234, mail: andrea.kostikova@stz.sk 

Jana Mošková,

Marketingové oddelenie, 

 tel.: 02 / 49 209 802, mail: janka.moskova@stz.sk 

www.stz.sk 
S lovenský  tenisový  z väz

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum  

vám ponúkajú prenájom  

reklamného priestoru formou banneru na webovej stránke stz, ntc a etenis.sk

Priemerná návštevnosť stránok  

www.stz.sk, www.ntc.sk a www.etenis.sk  

je 1500 navštevníkov denne

Cena už od 65 €/mesiac
(1958,19 Sk)

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum 

vám ponúkajú prenájom 

reklamného priestoru formou banneru na webovej stránke stz, ntc a etenis.sk

ký t i ý ä Ná d é t i é t

V  jednoduchosti je krása. A  účelnosť. To je 
prípad nového športového objektu v  Hornom 
Bare pri Dunajskej Strede, asi 40 kilometrov od 
Bratislavy. 

V  obci, ktorá má do tisíctristo obyvateľov, 
postavili dvaja podnikatelia – Rudolf Morvay 
a  Ivan Mihok – hokejovú a  tenisovú halu. Ne-
zvyčajná kombinácia má svoje opodstatnenie: 
oboch spája priateľstvo i nadšenie pre hokej, ktorý 
Mihok kedysi hral i súťažne. Morvay sa navyše 
kvôli talentovanej desaťročnej dcére Viktórie stal 
i tenisovým fanatikom.

„Nápad postaviť ľadovú plochu aj na Žitnom 
ostrove vznikol už pred rokmi,“ spomenul na au-

gustovom slávnostnom otvorení objektu Rudolf 
Morvay. Od idey k realizácii nejaký čas prešiel, 
ale od leta už hala slúži svojmu účelu.

Na prestrihnutie pásky prišiel aj Stefan Bodó, 
starosta obce. „Som rád, že mladí i  starší oby-
vatelia obce získali takúto možnosť športového 
vyžitia,“ pripomenul. Medzi hosťami na otvorení 
boli okrem tých, ktorí sa podieľali na výstavbe, aj 
dvaja prominentní tenisoví hostia – olympijský 
šampión Miloslav Mečíř a  z  Budapešti meral 
cestu niekdajší vychýrený deblista Balázs Taróczy. 
Hoci patrili k rozdielnym generáciám – Taróczy 
má dnes 57 rokov, Mečíř o desať menej, kariéru 
ukončili rovnako – roku 1990. Maďar ako deblista 

hral dlho a Mečíř, niekdajší štvrtý hráč sveta, pre 
operáciu chrbta zasa krátko. Zo stretnutia v Hor-
nom Bare boli obaja prekvapení, o to srdečnejšie 
sa zvítali. 

Tenisovú halu s  jedným plaxipavovým dvor-
com, na akom sa hrá grandslamový Australian 
Open, i  ľadovú plochu atypických rozmerov 
(30x18), zakrývajú dva kovové plášte. Murovaná 
stavba pred nimi, i uprostred,  slúžia ako zázemie. 
Je v ňom malá reštaurácia, izby na ubytovanie 
a  šatne pre športovcov. Za objektom plánujú 
majitelia postaviť viacúčelové ihrisko s umelou 
trávou s využitím aj na futbal a už je nachystaný 
priestor aj na otvorený tenisový dvorec.      (zw)

Tenis a hokej vedľa seba

Pre Viktóriu MORVAYOVÚ (trénuje ju 
K. Kučera) slúži ľad iba na relaxáciu

Prípitok na otvorenie – zľava majitelia haly Ivan MIHOK, 
Rudolf MORVAY so starostom obce Štefanom BODÓM

Mali si čo povedať: dvaja bývalí vynikajúci tenisti Balázs 
TARÓCZY a Miloš MEČÍŘ si prišli pozrieť novú halu
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tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Jana Poláková
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mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 808

fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@stz.sk
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IHRISKÁ:  tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...
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 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 
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