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„Toľko hviezd pokope tu ešte 
nebolo,“ nadšene konštatoval Ti-
bor Lešniak, mládežnícky tréner 
z Michaloviec, kapitán jedného 
z 24 zúčastnených družstiev na 
celoslovenskom finále Detského 
Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou 
SPP. Tréner Lešniak so svojimi 
deťmi meral cestu do Bratislavy 
z najväčšej diaľky.

Na autogramiáde, ňou sa totiž 
v NTC v prvý októbrový víkend za-

čalo podujatie, sa deti tlačili okolo 
tucta slovenských tenisových profe-
sionálov minulosti i súčasnosti. Keď 
profesionáli odovzdávali darčeky 
deťom, najviac rezonovalo meno 
populárnej Dominiky Cibulkovej. 
Jej tréning na centrálnom dvorci Si-
bamac arény si ešte pred začiatkom 
turnaja mohli pozrieť tréneri, deti 
aj ich rodičia. Podobnú príležitosť 
mali aj počas tréningu Daniely 
Hantuchovej. 

Do projektu Slovenského teniso-
vého zväzu sa v tomto roku v rámci 
oblastných kôl zapojilo 143 tímov 
(700 detí do deväť rokov).  V bra-
tislavskom celoslovenskom finále 
Detského Davis Cupu a Fed Cupu 
s Nadáciou SPP hralo po 12 najlep-
ších družstiev dievčat a chlapcov. 

A na otvorenie finále prišli všetci 
najlepší slovenskí tenisti posledné-
ho obdobia: Miloslav Mečíř, Karol 
Kučera, Marián Vajda, Branislav 

Stankovič, Ján Krošlák, Lukáš 
Lacko, Radka Zrubáková, Katarína 
Studeníková, Henrieta Nagyová, 
Janette Husárová, Ľubomíra Kur-
hajcová a Dominika Cibulková. 
V záverečný deň si dramatické 
zápasy pozrela aj Karina Habšu-
dová, ktorá v spoločnosti svojej 
staršej ratolesti – trojročnej Laury 
– odovzdávala spolu s Milošom 
Mečířom ceny. 

Zuazana WISTEROVÁ

Hviezdy motivujú 

Slovenskí profesionáli minulosti i súčasnosti na otvorení celoslovenského finále – zľava Katarína STUDENÍKOVÁ, Miloš 
MEČÍŘ, Radka ZRUBÁKOVÁ, Ľubomíra KURHAJCOVÁ, Henrieta NAGYOVÁ, Janette HUSÁROVÁ, Branislav STANKOVIČ, 
Dominika CIBULKOVÁ, Marián VAJDA, Lukáš LACKO

Tréner Tibor LEŠNIAK s lo-
gom projektu na aute Sta-
vebnej spoločnosti Vodip, 
sponzora STS Michalovce 

Aj Daniela HANTUCHOVÁ 
sa po tréningu stihla s deť-
mi odfotografovať

�  
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Najmladší hráči

Tomáš Vanko (TK 
Kalinčiakova B, nar.  

29. 9. 2001) - Katarína 
Kužmová (TK Akademik 

Košice, nar. 7. 8. 2001)

Najsympatickejší  
hráči

Filip Áč  
(TK Kalinčiakova A) 
- Tatiana Šimová (TK 

Kúpele Piešťany)

Najbojovnejší  
hráči

Martin Fekiač (Lieskovský 
tenisový klub) - Carolina 
Guglielmetti (TK Slovan 

Slov. sporiteľňa BA)

ŠESŤKRÁT NAJ...

Víťazné tímy – Kúpele Piešťany s kapitánkou Dianou ZELENAYOVOU (hráčky Tatiana Šimová, Nikola Zelenayová, 
Bianka Sedláková) a TK Kalinčiakova s kapitánom Jurajom NEMČEKOM (hráči Dominik Hrunčák, Filip Áč, Samo 
Polakovič, Sebastian Pjontek)

Karol KUČERA a Ján KROŠLÁK rozdávajú autogramy Dominika CIBULKOVÁ odovzdáva darčeky na otvorení

C h l a p c i
1. TK Kalinčiakova A
2. TK F1 Poprad
3. TK Žilina
4. TK Baník Prievidza
5. Tenisová akadémia NET Trnava
6. TKM Betliar
7. Lieskovský tenisový klub - LTC
8. TK Junior Trebišov
9. TK Kalinčiakova B

10. TK Kúpele Piešťany
11. TK HSC Piešťany
12. Slávia STU Bratislava

D i e v č a t á

1. TK Kúpele Piešťany
2. TK Akademik Košice
3. TK Komárno
4. STŠ Michalovce
5. TK Slovan Slov. spor. Bratislava
6. Právnik, Tš Trčka & Kurek 
7. TK Baník Prievidza
8. TK Inter Bratislava
9. TK ŠK Blava J. Bohunice

10. TK Kysucké Nové Mesto
11. TK Banská Bystrica
12. TK F1 Poprad

Konečné poradie  
4. celoslovenského finále
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trnavský  
inventár

Chlapčenský tím trénera Daniela Čálika z Tr-
navy sa na tomto podujatí 

zúčastňuje pravi-
delne od prvého 

ročníka. Ne-
zaostávajú 
ani  d iev-
čatá. Obe 
d r u ž s t v á 
si doteraz 
každý rok 

v y bojova-
li  medailu. 

Podľa Daniela 
Čálika to nie je 

náhoda. Je to výsledok 
dlhoročnej a trpezlivej práce. „Ak bude tenis 
pre deti zábavou a nie povinnosťou, výsledky sa 
dostavia samé. Spolu s odhodlaním tvrdo tréno-
vať. Mnohým mladým hráčom zachutí turnajová 
atmosféra natoľko, že poctivo trénujú a učia sa 
zvládať plač aj slzy, ktoré v tomto veku k tenisu 
bezpochyby patria. Napríklad naša skúsená 
tohtoročná jednotka, Roman Levčík, reprezentu-
je Trnavu už druhý rok. Ak mu nasadenie vydrží, 
má  pred sebou veľmi perspektívnu budúcnosť,“ 
odhaduje tréner.

tenis je  
o hlave 

Ďalšou známou tvárou na tejto akcii je tréner 
Tibor Lešniak, pod ktorého vedením štartujú 
michalovské hráčky už tretí rok. Projekt hodnotí 
ako skvelý oddychový a motivačný turnaj na 
záver sezóny. „Deti motiváciu potrebujú. A na 
tento turnaj sa tešia aj kvôli skvelému kolektívu, 
ktorý si doma vytvorili. Navzájom sa povzbu-
dzujú, sledujú výsledky, držia si palce, a to je na 
turnaji družstiev to najdôležitejšie.“ Vymenovať 
výrazných jednotlivcov by vraj vedel viac. Tvrdí 
však, že hráči, ktorí za krátku dobu vysoko vyle-
tia, rovnako rýchlo dopadnú 
späť na zem. „Väčšie ná-
deje vkladám do tých, 
ktorí sa dostávajú na 
vrchol postupne. 
Tí skôr pochopia, 
o čom je tenis. 
Najmä o hlave,“ 
dodáva.

Dieťa musí  
chcieť samo

NTC ozývajúce sa detský-
mi hlasmi je dôverne známe aj žilinskému kapitá-
novi Antonovi Blaškovi. Podujatie, na ktorom sa 

zúčastnil už štvrtýkrát, považuje za skvelú akciu. 
„Pre deti je veľmi dôležité, aby ich niečo zaujalo. 
Nútiť ich do hocijakej činnosti nemá zmysel. 
V tomto robia občas chybu rodičia. Ich ambície 
často presahujú ambície detí. Kým tie športujú 
pre zábavu a kolektív, rodičia berú hru príliš váž-
ne a ich prístup pôsobí na deti stresujúco. Treba 
ich len podporiť a nechať, aby si zvolili vlastnú 
cestu. Mnohí z nich sa potom úplne dobrovoľne 
rozhodnú pokračovať. 
Ako napríklad naši 
úspešní mladší žia-
ci: Klein, Liška, 
či Blaško.“

v športe  
treba  
mať  

aj šťastie

Pre dievčatá 
z Banskej Bystrice, 
ktoré sa v priestoroch 

NTC ocitli len po druhý 
raz je turnaj vrcholným podujatím. Aj pre 
ich trénera Iva Urama. „S babami to spolu 
ťaháme ešte len tri roky. Väčšina z nich je 
neskúsená, nezúčastňujú sa na mnohých tur-
najoch. V športe treba však mať aj kus šťastia, 
ktoré môže znamenať jedinečnú príležitosť 

ukázať talent,“ podelil sa o svoj názor tréner 
Uram. Minulý rok sa Banskobystričankám 

príliš nedarilo. Pravda, kapitán verí v postupné 
zlepšenie výkonov. V tomto roku dostanú šancu 
prezentovať sa aj náhradníčky, odchovankyne 
minidaviscupu.

Kapitáni o svojich post rehoch a skúsenostiach
   Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP  motivuje deti k ďalšiemu tréningovému úsiliu

V celoslovenskom finále 4. ročníka Detského Davis Cupu a Fed Cupu sa stretli 
v bratislavskom NTC opäť nádeje nášho tenisu. Na otázky, čo pre deti toto podujatie znamená, 
ako sa naň pripravujú, či a ako sa účastníkom minulých ročníkov darí v ich súčasných vekových 
kategóriách, odpovedali kapitáni jednotlivých  tímov.

KOLÁROVSKÁ  
neskrýva emócie

Piešťanka Tatiana ŠIMOVÁ  
vo finále zvíťazila nad Košičankou Lindou FLEŠAROVOU, ktorá neudržala slzy

�  �  



Kapitáni o svojich post rehoch a skúsenostiach
   Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP  motivuje deti k ďalšiemu tréningovému úsiliu

Spoznávate? Karina HABŠUDOVÁ s jednou zo svojich dvoch ratolestí 
– trojročnou Laurou – prišli deťom odovzdávať medaily

Tomáš VANKO,  
najmladší účastník v NTC, prebral darček od Miloša MEČÍŘA
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Skvelá
príležitosť

Medzi detskú tenisovú špičku sa v tomto 
roku prebojovalo zopár nováčikov. Medzi nimi 
piešťanský klub TK HSC pod vedením Martina 
Studénku. Kapitán akciu zhodnotil ako jedi-
nečnú príležitosť vidieť  hviezdy slovenského 
tenisového neba a možnosť zakúsiť atmosféru 
veľkého turnaja. Pre mnohé deti je to motivácia 
k častejším tréningom. „ Klub, za ktorý chlapci 
hrajú, je ešte veľmi mladý. Družstvo sme v tomto 
roku zostavili po prvý raz. Medzi piešťanskými 
deťmi je však veľa pohybovo i charakterovo 
zdatných tenistov. Keďže sa ich kvality rysujú už 
v takomto mladom veku, verím, že budú v tenise 
úspešne pokračovať,“ konštatoval mladý tréner.

náročnosť  
prichádza s vekom

Klub Slávia Agrofert STU reprezentuje Brati-
slavu na domácej pôde po druhý raz. Chlapci sa 
podľa slov kapitánky Evy Kachlíkovej z postupu 
do celoslovenského finále veľmi tešili. „Naše 
tréningy sú veľmi hravé. Veď v tejto vekovej 
kategórii by šport mal byť hlavne o zábave. 
Dokazujú to aj pravidlá stanovené pre deti do 
9 rokov, napríklad hra na jeden set. Počas neho 
nestihnú ukázať svoju bojovnosť, schopnosť oto-
čiť zápas. Až po prestupe do kategórie mladších 
žiakov sa ukáže vytrvalosť a odhodlanie hráča. 
Príde stres, strach z väčších turnajov, pribúdajú 
tréningy. Až vtedy sa ukáže, aká dlhá cesta je 
pred športovcom. Na nej potrebuje podporu 
kolektívu i rodičov.“ 

talent, skúsenosť  
a zodpovednosť

Bohaté zastúpe-
nie v chlapčen-
skej súťaži mal 
TK Kalinčiakova 
Bratislava. Pred-
stavilo sa tu druž-

stvo A aj B. „Niek-
torí hráči  už majú  

skúsenosti z minulého 
roka,“ konštatuje trénerka 

a kapitánka Marcela Labašová. „Skúsenejší sú 
v našom tíme oporami nováčikom. Talent majú 
bezpochyby všetci. Chlapci už v tomto veku berú 
tenis veľmi vážne. Tréningy a sústredenia sú pre 
nich dôležité, rovnako aj dobrý kolektív. Detský 
Davis Cup je pre nich čímsi výnimočným, pre-
tože je to prvý tímový štart. V priebehu sezóny 
sú zvyknutí bojovať iba sami za seba. Tu sa môžu 
navzájom podporiť a naučiť deliť o zodpovednosť 
s tímom.“

Skúsenosť  
je výhodou

Chýbať nemohol ani účastník finále z minu-
lého ročníka Detského Fed Cupu – dievčenský 
tím Košíc, na čele so známym trénerom Rado-
vanom Kužmom. Jeho zverenkyne počas sezóny 
absolvujú množstvo turnajov, a preto si aj na 
väčšom podujatí vedia zachovať chladnú hlavu. 
Mnohé z nich úspešne pokračujú v tenisovej 
kariére v starších kategóriách a dosahujú skvelé 
výsledky.         Katarína HABÁNOVÁ

Betliar je známy 
kaštieľom 
i tenisom

V  piatok  večer, 
v prvý deň celoslo-

venského finále, 
sa  betliarsky 
tréner  Jozef 
Mikuš  rozho-
dol  požiadať 
o preloženie ve-

černých  zápasov 
svojich  zverencov 

na sobotňajšie ráno. „Už 
majú toho od rána dosť. Bol by som rád, keby 
sme dohrávali na druhý deň,“ argumentoval. 
Vedenie  turnaja  mu,  pochopiteľne,  vyšlo 
v ústrety. TK Mládeže Betliar bol nováčikom 
celoslovenského finále. Tréner  sa  tešil,  že  sa 
jeho deti prebojovali do Bratislavy a Betliar, 
vzdialený dva kilometre od Rožňavy a známy 
svojím  kaštieľom,  sa  dostal  do  tenisového 
povedomia.  „Náš  klub  funguje  štvrtý  rok. 
Využívame halu s jedným dvorcom, vonkajší 
areál  so  štyrmi kurtami, k dispozícii máme 
aj  posilňovňu,“  popisoval  tréner  Mikuš.  To, 
že pod jeho kapitánskou taktovkou bojovali 
deti z Betliara v Bratislave, je dôkazom, že sa 
im darí rozvíjať mládežnícky tenis.

� 



To bolo finále! Ako sa na pravý Fed Cup patrí.
  Košický  Akademik  pod  taktovkou  kapitána 

Radovana Kužmu viedol po prvých dvojhrách nad 
Kúpeľami Piešťany 2:0. Opora Kúpeľov Tatiana 
Šimová  nečakane  podľahla  Emme  Knotekovej 
a  v hľadisku  v piešťanskom  klane,  ktorý  tvorili 
rodičia a starí rodičia, zavládol smútok. Vo štvor-
hre Piešťany znížili na 1:2, ale v súboji jednotiek 
sa  ľaváčka  Linda  Flešarová  ujala  vedenia  nad 
Šimovou 4:2. Veľkú šancu na zisk víťazného bodu 
však nevyužila. Pár chýb a plač vyviedli Košičan-
ku  z koncentrácie,  Piešťany  vyrovnali  a Nikola 
Zelenayová,  dcéra  kapitánky  tímu,  vybojovala 
víťazný bod. 

„Ešte aj  teraz  sa  trasiem,“ vravela pár minút 
po finále Diana Zelenayová, kapitánka Piešťan, 
súčasne trénerka mladých tenistov. „Ale naše baby 
sú veľké bojovníčky, majú za sebou veľa turnajov, 
dokážu sa vyhecovať,“ pyšne dodala.

Piešťany, mekka tenisu u nás, získali Detský Fed 
Cup prvý raz. „Som šťastná, že sme sa dostali až 
do finále. A vyhrali! Pre naše dievčatá je to úžasný 
výsledok.“

Kúpele Piešťany prešli oblastným i regionálnym 
kolom vcelku suverénne. V celoslovenskom finále 
s Akademikom,  na  rozdiel  od  súperiek,  udržali 

dievčatá chladné hlavy. „Vravela som im, že ne-
chcem vidieť slzičky,“ rekapitulovala Diana dianie 
po prehraných dvoch dvojhrách finále. „Veď je to 
iba šport, ideme ďalej, zabojujeme,“ zdôrazňovala 
deťom, ktoré ju počúvali. A splnili jej želanie.

Obe  tímové  opory  Táňa  Šimová  aj  Nikola 
Zelenayová sa ocitli pred kamerou a mikrofónom 

spravodajskej televízie TA3. Z prvého interview sa 
malým hviezdičkám neroztriasli kolená. „Mám tu 
všetkých z rodiny, iba krstná mama mi tu chýba,“ 
chválila sa spontánne Táňa, ktorá si v hlasovaní 
účastníkov  vyslúžila  ocenenie  najsympatickejšej 
hráčky turnaja.     

Zuzana WISTEROVÁ 

Marcela Labašová a Juraj Nemček, tréneri TK 
Kalinčiakova, roky spolupracujú v príprave detí. 
Na tohtoročnom Detskom Davis Cupe a Fed Cupe 
s Nadáciou  SPP  sa  zúčastnili  s  tromi  chlapčen-
skými družstvami. Vo finále áčko zvíťazilo, béčko 
skončilo deviate, céčko do vyvrcholenia z regionál-
neho kola nepostúpilo. 

„Je to náš najmladší tím, chlapci majú iba sedem 
rokov, verím, že o  rok na celoslovenskom finále 
nebudú  chýbať,“  vravel  Juraj  Nemček.  Vlani 
bola Kalinčiakova vo finále v NTC dru-
há. „Teraz sme si prišli po víťazstvo,“ 
priznala  Labašová,  bývalá  tenist-
ka,  sestra  Branislava  Stankoviča, 
niekdajšieho známeho profesionála 
a neskôr trénera. 

Trinásť rokov si prenajíma Laba-
šová dva kurty v školskom areáli na 
Kalinčiakovej,  kam  k nej  prichádzajú 
päťročné  deti.  U nej  začínali  T.  Hrunčák, 
Jůrová, Hončová, Búřil. Keď príde čas posunúť ich 
ďalej, obvykle ich posielala do blízkeho Slovana. 
„Nie kvôli tomu, že ide o klub v rovnakej lokalite. 
Slovan  je  moja  srdcovka  a mám  dôveru  k  ta-

mojším  tréne-
rom,“ povedala. 
V zime využíva 
naf ukovačky 
n a   S l o v a n e , 
v  lete  sa  s deť-
mi uskromní na 
dvoch  kurtoch 
s   malý m  pr í -
streškom,  kde  sa  jej  tenisti  prezliekajú.  „Rada 

sa piplem s malými deťmi,“ hovorí. „Spolu 
s rodičmi vždy namiešame dobrý koktail 

–  kľúčom  k dobrým  výsledkom  je  tré-
nerská robota, chuť detí a pochopenie 
a podpora rodičov.“

Na  finále  utvorila  tenisová  rodina 
z Kalinčiakovej  výbornú  atmosféru. 

„Pre trénera je vždy príjemné, keď jeho 
úsilie  deti  zúročia  v podobe  víťazstva,“ 

hovorí trénerka. Tímy si na finále v NTC pode-
lili. Nemček viedol víťazné áčko, Labašová béčko. 
„Deti si zvykajú na tímovú súťaž, v útlom veku 
okúsia atmosféru aj zodpovednosť. Je výborné, že 
sa zväzu darí každoročne realizovať tento projekt,“ 

vraví Juraj Nemček, inak tréner vrcholového tenisu 
na Slovane. Dvaja najlepší z víťazného družstva, 
Dominik Hrunčák a Filip Áč, chodia i na turnaje 
do Čiech, kde je aspoň 15 vyrovnaných chlapcov 
v  tejto  kategórii.  Dominik  tam  vyhral  nedávno 
Masters.   

NTC,  ako  dejisko  celoslovenského  finále,  má 
okrem možnosti hrať naraz na ôsmich dvorcoch 
aj  iné,  svojím  spôsobom  jedinečné  postavenie 
– veď na týchto kurtoch trénujú najlepší slovenskí 
tenisti a hrajú sa tu reprezentačné stretnutia. Aj 
hráči  Kalinčiakovej,  takpovediac  zo  susedstva 
NTC, vyčkávali na možnosť  zahrať  si na  centri 
Sibamac  arény.  Taká  možnosť  sa  deväťročným 
deťom nenaskytne predsa každý deň.

Labašovej 
koktail slávil 
úspech
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Marcela LABAŠOVÁ so svojím malým zverencom Sebastianom PJONTEKOM

Kúpele Piešťany, víťazný tím Detského Fed Cupu, s kapitánkou Dianou ZELENAYOVOU a hráčkami, 
zľava - Tatiana ŠIMOVÁ, Nikola ZELENAYOVÁ, Bianka SEDLÁKOVÁ

Trénerka 
sa triasla 
po finále  
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Uberalová ako jednotka európ-
skeho rebríčka bola najvyššie nasa-
dená. Partlovi patrila ôsma priečka, 
ale pre neúčasť troch hráčov pred 
ním figuroval v pavúku ako tur-
najová päťka. 

aktívnejší bol 
 úspešnejší

Žreb Partlovi neprial. Už v prvom 
kole sa stretol s najvyššie nasadeným 
Bielorusom Filinim. Úvod zápasu 
nášmu tenistovi nevyšiel. Viedol pri 
svojom podaní v prvej hre 40:0, ale 
zbytočnými chybami sa o náskok 
pripravil. Prehrával 0:3 a 1:4, mal 
zopár brejkbalov aj gembalov, ale 
šance nedokázal premieňať a set 
prehral 2:6. V druhom sa uvoľnil, aj 
hra bola lepšia, viedol 2:1, no začalo 
ho bolieť koleno, čo mu nedovolilo 
hýbať sa tak, ako by chcel. Aj tak 
však vyhral druhý set 6:4 a v treťom 
sa obaja hráči ťahali o každý gem. 
Adrián viedol 5:4 a podával. Škoda, 

že hral pasívne. Súper bol v závere 
aktívnejší a to rozhodlo o prehre 
nášho reprezentanta 5:7. 

Uberalová sa v prvom zápase 
stretla s dobre hrajúcou Ukrajinkou 
Svitolinovou. Úvod bol vyrovnaný. 
Chvíľu ťahala pílku jedna, chvíľu 
druhá. Za stavu 3:3 sa Ukrajinke po-
darilo vyhrať dve hry za sebou a ujať 
sa vedenia 5:3. Za tohto stavu mala 
dva setbaly, ktoré Petra odvrátila a 
prvý set vyhrala 7:5. V druhom už 
jednoznačne dominovala a vyhrala 
ho 6:1.

Slovenka jasne do finále

Organizátorov aj účastníkov za-
skočil v druhý deň ranný dážď. 
Dvorce neboli spôsobilé na zápasy, 
a tak sa všetky semifinálové súboje 
hrali v neďalekom meste Grosetto. 
Petra nastúpila proti Portugalčan-
ke Martinsovej. Podľa očakávania 
zvíťazila a postúpila do finále. Tam 
ju už čakala druhá nasadená Ruska 

Putincevová. Adrián sa pre nepriaz-
nivé počasie na dvorec ani nedostal. 
Preto musel v záverečný hrací deň 
odohrať dva zápasy. 

Finálový program otváral súboj 
dievčat do 14 rokov. Úvod vyšiel 
lepšie Uberalovej. Viedla 3:1 a mala 
šancu zvýšiť na 4:1. Putincevová 
však túto dôležitú hru vyhrala a 
získala ďalších šesť gemov v sérii. 
Aj v druhom sete udržala vedenie 
a finále vyhrala 6:3, 6:3. Bola veľmi 
dobre pripravená a odohrala výbor-
ný zápas s minimom chýb. Petra sa 
usilovala hrať aktívne, udierať loptu 
po odskoku, ale urobila veľa chýb. 
Dvorec bol mäkký a pomalý, čo 
jej hre nesedelo. Napriek tomu, že 
našej hráčke zápas nevyšiel, s po-
stupom do finále som bol spokojný. 
Odohrala dobrý turnaj a potvrdila 
postavenie európskej jednotky.

Partl sa dostal k slovu až okolo 
obeda. Hralo sa na dva skrátené 
sety do štyri a v rozhodujúcom sete 
tajbrejk. V boji o 5. miesto sa stretol 
s Talianom Micolanim. Zápas mu 
vôbec nevyšiel, prehral ho v rozho-
dujúcom tajbrejku. O konečné sied-
me miesto sa stretol s Pavičom. Bol 
aktívnejší a jasne lepší ako Chorvát a 
súboj rozhodol v dvoch setoch.

Uberalová je č. 1 v Európe
O Masters juniorov v talianskom Orbetelle píše pre Tenis tréner František Horváth

Pekné talianske mestečko Orbetello usporiadalo opäť Masters, 
turnaj chlapcov a dievčat do 14 a 16 rokov. Nomináciu zo slovenských 
tenistov získali 13-ročná Petra Uberalová v kategórii do 14 rokov 
a Adrián Partl v konkurencii do 16 rokov. V každej kategórii 
štartovalo osem najlepších hráčov Európy.

Gratulácia 
na Slovensko

Z  Tennis  Europe  prišlo  na 
Slovenský  tenisový  zväz  bla-
hoželanie  k úspechu  našej  re-
prezentantky Petry Uberalovej. 
Rovnaký text z európskej asoci-
ácie putoval aj na Ruskú teni-
sovú  federáciu:  „Blahoželáme 
vám! Nikdy v histórii nebol boj 
o postavenie európskej jednotky 
do  14  rokov  taký  vyrovnaný. 
Uberalová aj Putincevová zís-
kali po 740 bodov, ale prvenstvo 
v koncoročnom rebríčku patrí 
Slovenke,“  uvádza  sa  v  liste 
z TE,  v ktorom  pripomenuli, 
že Slovensko má už druhý rok 
za sebou líderku rebríčka do 14 
rokov.  Vlani  ňou  bola  Vivien 
Juhászová.    O  tohtoročnom 
rebríčkovom  prvenstve  Ube-
ralovej pred víťazkou Masters 
Putincevovou pri rovnosti bo-
dov rozhodol vyššie hodnotený 
titul  majsterky  Európy,  ktorý 
v Plzni získala Slovenka.

 Slovenská trojica v Orbetelle – Adrián PARTL, tréner František HORVÁTH a Petra UBERALOVÁ

Tennis Europe Junior Masters

vÝSleDkY
D i e v č a t á  d o  1 4  r o k o v

1. kolo (štvrťfinále): Uberalová (1) 
– Svitolinová (Ukr.) 75, 61, semifinále: 
Uberalová – Martinsová (Por.) 60, 63, 
finále: Putincevová (2-Rus.) – Uberalová 
63, 63.
konečné poradie: 1. Putincevová (Rus.), 
2. uberalová (Sr), 3. Martinsová (Por.), 
4. Pozničirenková (Ukr.), 5. Kozlovová 
(Ukr.), 6. Lysá (Urk.), 7. Svitolinová (Ukr.), 
8. Sasnovičová (B-rus.)

C h l a p c i  d o  1 6  r o k o v
1. kolo (štvrťfinále): Filin (1-B-rus.) 
– Partl 62, 67(5), 75, o 5. – 8. miesto: Mi-
colani (Tal.) – Partl 42, 54(4), o 7. miesto: 
Partl – Pavič (Chorv.) 41, 41.
konečné poradie: 1. Zsiga (Maď.), 2. Filin 
(B-rus.), 3. Sakinis (Lit.), 4. Ghilea (Rum.),  
5. Kazijevs (Lot.), 6. Micolani (Tal.), 7. Partl 
(Sr), 8. Pavič (Chorv.)

TRÉNER O KLADOCH DVOCH
NAJLEPŠÍCH EURÓPANIEK

Petra uBeralovÁ
✪  dobrý pohyb
✪  aktívnejšia hra
✪  vie rýchlo zabudnúť na chybu a dokáže 

sa sústrediť hneď na hru
julia PutinCevovÁ

✪  dobrý pohyb
✪  nedaruje žiadnu loptu zadarmo
✪  klasická ruská povaha, nezmieri  

sa s neúspechom
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Agustin CALLERI Guillermo GARCIA-LOPEZ Marcel GRANOLLERS Sebastien GROSJEAN

Philipp PETZSCHNER

Gilles MULLER

Victor HANESCU

Chris GUCCIONE

Mischa ZVEREV
Florent SERRA Sergij STACHOVSKIJ Jiří VANĚK Kristof VLIEGEN

Kto príde  
do Bratislavy?

Becker, Benjamin (Nem.) 138.
Berrer, Michael (Nem.) 134.
Bohli, Stephane (Švajč.) 133.
Calleri, Agustin (Arg.) 51.
Cipolla, Flavio (Tal.) 123.
Falla, Alejandro (Kol.) 119.
Garcia-Lopez, Guillermo (Šp.) 60.
Granollers, Marcel(Šp.) 58.
Grosjean, Sebastien (Fr.) 99.
Guccione, Chris (Austr.) 91.
Hanescu, Victor (Rum.) 73.

Hernych, Jan (ČR) 118.
Koroľov, Jevgenij (Rus.) 102.
Mannarino, Adrian (Fr.) 135.
Minář, Ivo (ČR) 105.
Muller, Gilles (Lux.) 78.
Petzschner, Philipp (Nem.) 72.
Serra, Florent (Fr.) 64.
Stachovskij, Sergij (Ukr.) 87.
Vaněk, Jiří (ČR) 99.
Vliegen, Kristof (Bel.) 96.
Zverev, Mischa (Nem.) 74.

Akceptačný list 

Zoznam k 14. októbru 2008.

Najlepší Slováci
 v jednotlivých ročníkoch

2000 Ján Krošlák semifinále
2001 Karol Kučera víťazstvo
2002 Karol Beck finále
2003 Dominik Hrbatý  štvrťfinále
2004 Dominik Hrbatý finále
2005 Dominik Hrbatý víťazstvo
2006 Michal Mertiňák víťazstvo
2007 Kamil Čapkovič štvrťfinále

Tatra banka Slovak Open 2008 by mal byť, podľa 
akceptačného listu, atraktívnym turnajom. Na liste 
k 14. októbru figurovalo medzi prihlásenými na 9. 
ročník tucet hráčov, ktorí boli v tom čase v prvej 
svetovej stovke.

Najvyššie z nich bol Argentínčan Agustin Calleri 
(51.). Medzi 22 akceptovanými do hlavného turnaja 
nie je ani jeden slovenský tenista, posledný hráč, kto-
rý sa dostal priamo, je v rebríčku 138. Benjamin Bec-
ker. Pochopiteľne, Slováci – medzi nimi aj Dominik 
Hrbatý - dostanú šancu hrať s voľnými kartami.

V zozname je niekoľko známych hráčov. Niektorí 
z nich už v Bratislave boli – okrem Nemca Beckera, 
aj Jevgenij Koroľov, Michael Berrer, Alejandro Falla, 
Sergij Stachovskij, atď. Belgičan Vliegen hral proti 

Slovensku v Sibamac aréne v Davisovom pohári. 
Najzvučnejšie znie meno tridsaťročného Francúza 
Sebastiena Grosjeana. Bývalý štvrtý hráč sveta má na 
Bratislavu príjemné spomienky - v máji roku 1997 
vyhral na Slovane 50-tisícový challenger. Nemec 
Philipp Petzchner nedávno zažiaril vo Viedni, keď 
získal svoj prvý titul na turnaji ATP. Rumun Victor 
Hanescu bol v Bratislave pred rokom vo štvrťfinále. 
V kvalifikácii sa predstaví pravdepodobne Sergej 
Bubka, syn ukrajinskej žrdkárskej legendy, ktorého 
– podobne ako jeho krajana Stachovského - trénuje 
slovenský tréner Tibor Tóth. V Sibamac aréne uvidí-
me viacerých známych českých hráčov. Tí tradične 
štartujú na našom turnaji. Českí deblisti patria vždy 
medzi favoritov.

tb open 2008 bb NTC.indd   1 10.9.2008   11:23:49
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Turnaj získal roku 2007 ocenenie 
Challenger Award 2007 – NAJLEP-
ŠÍ TURNAJ CHALLENGEROVEJ 
SÉRIE ROKA NA SVETE. Sloven-
ský tenisový zväz, ako organizátor 
desiatok vrcholných podujatí, obstál 
v konkurencii 180 challengerových 
turnajov roku 2007 na výbornú. 
V Sibamac aréne Národného te-
nisového centra vlani dekorovali 
mladého Simone Bolelliho, víťaza 
z Talianska. V Bratislave mu vyšiel 
husársky kúsok – v troch zápasoch 
odvrátil štyri mečbaly a triumfo-
val. V histórii turnaja Tatra banka 
Slovak Open sa stal druhým Talia-
nom s trofejou z Bratislavy. V čase 
turnaja bol na konci prvej stovky 
rebríčka, v polroku 2008 už figuro-
val v prvej päťdesiatke. Či príde do 
Bratislavy obhajovať, ako sľuboval, 
ako aj informácie o účasti ďalších 
prihlásených, sa kompletizovali 
v čase našej uzávierky.

Turnaj vždy „robia“ domáci hráči 
a poprední tenisti zo zahraničia, 
z ktorých v minulosti v Bratislave 
zažiaril Cyperčan Marcos Bagh-
datis, víťaz z roku 2004, či Švajčiar 

Marc Rosset, olympijský šampión, 
ktorý vyhral roku 2003. V prvých 
troch ročníkoch sa blysli Talian 
Davide Sanguinetti (2000), Slovák 
Karol Kučera (2001) a Francúz 
Anthony Dupuis (2003). Vo dvoch 
ostatných ročníkoch chýbal najlepší 
slovenský tenista Dominik Hrbatý, 
víťaz z roku 2005, ale po operácii 
ruky fanúšikovia očakávajú, že sa 
opäť objaví na Tatra banka Slovak 
Open 2008. Pre mladých sloven-
ských tenistov je turnaj jedinečnou 
príležitosťou zahrať si v konkurencii 
svetových hráčov, zbierať skúsenos-
ti, ale aj body do rebríčka. Vlani 
hralo v Bratislave 9 tenistov sveto-
vej stovky. O sledovanie priebehu 
zápasov na internetovej stránke 
cez live skóre a prostredníctvom 
obrazu, ktorý zabezpečoval infonet 
tv, prejavil záujem rekordný počet 
fanúšikov. Za deväť dní 8. ročníka 
turnaja Tatra banka Slovak Open 
2007 sme zaznamenali na www.tat-
rabankaopen.sk 18 853 unikátnych 
návštevníkov, ktorí stránku nav-
štívili 67 698 ráz. Počet zobrazení 
bol rekordný – 383 778.

O titul opäť s Hrbatým
Medzinárodné majstrovstvá SR Tatra banka Slovak Open s vyššou dotáciou

Najvýznamnejší mužský tenisový turnaj na Slovensku - Tatra banka 
Slovak Open - ktorý je medzinárodným šampionátom Slovenska, 
bude mať roku 2008 najvyššiu dotáciu v 9-ročnej histórii podujatia 
– 106 500 EUR + H. Víťaz dostane 13 500 EUR a do počítača si 
pripíše 90 bodov.

Tatra banka Slovak Open 2008

ProGram
kvaliFikÁCia: 1. – 3. novembra  (11.00 h)
HlavnÁ SÚŤaŽ: 3. – 9. novembra 
1. kolo 3. – 5.  novembra 
začiatok: 11.00 h
2. kolo 6. novembra 
začiatok: 11.00 h
Štvrťfinále 7. novembra 
začiatok: 14.00 h
Semifinále 8. novembra 
začiatok: 14.00 h
Finále 9. novembra 
začiatok: 17.00 h

Sumár slovenskej účasti TBO 2000 – 2007

rok kvalifikácia Postup z kvalifikácie Hlavná súťaž Celkove
2000 10 0 4 14
2001 14 1 5 19
2002 11 1 6 17
2003 11 1 5 16
2004 10 0 6 16
2005 22 2 5 27
2006 14 1 4 18
2007 15 1 7 21
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