
Trnavský turnaj sa začal tohto roku malou 
studenou sprchou – už v  prvom kole vypadol 
najvyššie nasadený Martin Kližan, ktorý bol 
tesne predtým hrdinom daviscupového stretnu-
tia Slovenska s  Ukrajinou. Pravda, jeho súboje 
s  rovesníkom a  rivalom Andrejom Martinom 
sú vždy vyrovnané. Tentoraz však slovanista 
prekvapil taktickou hrou a  trpezlivosťou, ktorá 
na Kližana platila. Len škoda, že v druhom kole 
narazil na disponovaného Španiela, neskoršieho 
víťaza a svoje účinkovanie ukončil. „Pre každého 
turnajového manažéra je nepríjemné, keď na 
začiatku vypadne najvyššie nasadený, navyše 
domáci hráč,“ konštatoval na margo Kližanovho 
vyradenia organizátor turnaja Roman Šmotlák. 
„Martin mal veľké vypätie v Davis Cupe, prišiel 
do Trnavy do iných podmienok, hralo sa s inými 
loptami. Ako bývalý hráč verím, že to nemal 
ľahké, na to si však bude musieť zvykať,“ dodal.

Napriek tomu bol z pohľadu slovenského tenisu 
trnavský turnaj úspešný. Okrem fi nalistu Červe-
náka mal vďaka Kamilovi Čapkovičovi, kvalifi -
kantovi, zástupcu aj v semifi nále. O slovenskom 
fi nalistovi sa vlastne rozhodlo v ich vzájomnom 
súboji. Zatiaľ však – aj po šiestich ročníkoch – 
Challenger Trophy nemá ešte singlového víťaza 
zo Slovenska. 

O víťazovi a finalistovi

Ínigo Cervantes-Huegun sa pripravuje tri 
roky v Barcelone. Už atakoval ako osemnásťroč-
ný druhú stovku, no zranil sa a od augusta 2010 
do marca tohto roku bol sedem mesiacov mimo 
tenisu. „Stratil som rebríček, sebavedomie a keď 
som začal znovu naplno hrať, nehral som zle, 
ale som nevyhrával...“ vravel Španiel po fi nále. 
Týždeň pred  Trnavou sa rozišiel s  trénerom. 
„Nemal som prostriedky na platenie. Pomáhajú 

mi teraz rodičia. V Španielsku je ťažké predrať 
sa do popredia, je tam veľa dobrých hráčov. Keď 
je človek piaty v  poradí, už sa môže stať, že si 
nezahrá Davis Cup...“ 

Pavol Červenák trénuje v súčasnosti v Goell-
nerovej akadémii v Kolíne nad Rýnom. „Tréningy 
tam sú inak orientované ako naše. Veľký priestor 
má mentálna príprava. Celý deň sa venujem teni-
su, od rána do večera som na kurtoch, pracujem 
dosť. Zmluvu mám do konca roka, ale sa pokúsim 
udržať tam čo najdlhšie,“ hovorí o svojej situácii 
slovenský hráč a k fi nále dodáva: „Od začiatku 
bolo cítiť obojstrannú nervozitu. Škoda, že som 
sa uvoľnil a začal hrať dobre až za nepriaznivého 
stavu 4:6, 1:5...“          Zuzana WISTEROVÁ

V Trnave vyhral opäť Španiel
Na šiestom ročníku Challenger Trophy sa Slováci blysli – Červenák vo fi nále

Víťazom dvojhry na ATP Challenger Tour v areáli TC Empire v Trnave sa stal španielsky 
kvalifi kant, 21-ročný Ínigo Cervantes-Huegun, keď vo fi nále zdolal slovenského daviscupového 
reprezentanta Pavla Červenáka. V šesťročnej histórii turnaja vyhral Španiel po tretí raz.

Aká je skúsenosť byť riaditeľom 
turnaja? Je to len prepožičanie mena 
alebo aj práca?, spýtali sme sa Karola 
Kučeru, ktorý sa prvý raz postavil na 
čelo Challenger Trophy v tejto pozícii.

„Iste je za tým aj práca. V  prvom 
roku pôsobenia v  role riaditeľa sa 
však nedalo na mňa ešte naložiť veľa. 
Turnaj je dobre organizovaný, nemá 
sa za čo hanbiť, dovolím si tvrdiť, že je 
v porovnaní s inými v tejto kategórii na 

vyššej úrovni,“ hovorí Kučera, bývalý 
profesionál a  v  súčasnosti tréner da-
viscupového tímu Slovenska a osobný 
kouč Kližana. 

„Predpokladám, že moja spolupráca 
s  turnajom bude mať pokračovanie 
a verím, že pre turnaj budem prínosom. 
Nie je toho veľa, čo sa ešte dá na tomto 
podujatí vylepšiť. Najdôležitejšie je, aby 
si cestu do príťažlivého trnavského are-
álu našli diváci. Na fi nále boli tribúny 

naozaj plné,“ dodáva Kučera, ktorý 
mohol sedieť na dvoch stoličkách, nebyť 
predčasného vyradenia jeho zverenca 
Kližana. 

„Naši zahrali dobre. Paľo Červenák 
zužitkoval daviscupovú prípravu, 
Andrej Martin v druhom kole prehral 
tesný zápas s neskorším víťazom, Jojo 
Kovalík vyradil siedmeho nasadeného, 
Kamil Čapkovič postúpil z kvalifi kácie 
až do semifi nále. To sú samé pozitíva.“

Karol KUČERA ako riaditeľ turnaja dekoruje po finále dvojhry

Finále 
Challenger Trophy 2011

D v o j h r a
Ínigo Cervantes-Huegun (Šp.) - Pavol 

Červenák (SR) 6:4, 7:6 (3)

Š t v o r h r a
Colin Ebelthite, Jaroslav Pospíšil 

(Aus./ČR-3) - Alexander Bury, Andrej 

Vasilevski (Biel.) 6:3, 6:4

Víťazi dvojhry v Trnave
2006 Ivan Navarro Pastor Španielsko

2007 Jan Hernych Česko

2008 Alberto Martin Španielsko

2009 Oleksandr Dolgopolov Ukrajina

2010 Jaroslav Pospíšil Česko

2011 Ínigo Cervantes-Huegun Španielsko

Kučerov riaditeľský debut
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Vyberte si šampióna medzi tvrdými povrchmi 
– Plexipave. My vám ho z voleja dodáme, 
namontujeme a poradíme s jeho údržbou. 
Vďaka elastickým medzivrstvám je pohyb na ňom 
pohodlný a bezpečný. Navyše, rýchlosť povrchu 
prispôsobíme presne vašim predstavám. 

Koratex a.s., Tuhovská 16, 830 06 Bratislava
tel.: +421 2 4910 4444, +421 915 795 414, 
tomso@koratex.sk
 www.koratex.sk

PLEXIPAVE – eso v tenisových povrchoch
Oficiálny povrch Australian Open dostupný na Slovensku
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Ani tretí pokus nestačil sloven-
skej tenistke Dominike Cibulkovej, 
aby si pripísala svoj prvý titul 
v dvojhre na okruhu WTA Tour. Po 
fi nále na zelenej antuke v Amelia 
Islande so Šarapovovou, na tvrdom 
povrchu v Montreale so Safi novou 
(obe 2008), po troch rokoch nevy-
užila šancu na halovom turnaji na 
harde v rakúskom Linzi s Češkou 
Petrou Kvitovou. 

Dobrú formu v  závere sezóny 
zužitkovala 22-ročná Bratislavčanka 
a  vrátila sa do TOP 20 svetového 
rebríčka. Zverenkyňa chorvátskeho 

trénera Željka Krajana začínala rok 
na 31. mieste WTA.

Nechytila začiatok, 
nefungovalo podanie

„Aby som zdolala Peťu, muselo by 
mi fungovať prvé podanie a chcelo 
by to zachytiť začiatok zápasu,“ 
povzdychla si Cibulková po fi nále 
v Linzi. O hlavu vyššia wimbledon-
ská víťazka diktovala vývoj. Vyhrala 

6:4, 6:1. „Pri mojom 
podaní získala hneď 
prvý gem stretnutia, išla 
do vedenia.“

Bojovníčka Cibul-
ková v prvom sete ešte 
stačila zdramatizovať 
priebeh, keď po výbor-
ných returnoch pre-
lomila servis súperky 
a  vyrovnala na 4:4, no 
potom ju opäť nepodr-
žalo podanie. Svetová 
štvorka a  najvyššie na-
sadená hráčka turnaja 
sa už nedala zastaviť. 
Česká ľaváčka v druhom 

sete dominovala na kurte. Vyhrala 
svoj piaty turnaj v  roku a  celkove 
šiesty v  kariére. S  Cibulkovou si 
vylepšila zápasovú bilanciu na 4:0.

„Peťa využíva svoju výšku, po 
výbornom podaní vie urobiť tlak,“ 
doplnila Cibulková. „Aby som mu 
mohla odolávať, musela som risko-
vať. Lenže vo fi nále mi nevychádzali 
údery, ako som si predstavovala.“

Do hľadiska haly v Linzi prišli aj 
slovenskí a českí fanúšikovia. Cibul-
ková po sérii turnajov v Ázii cítila 
blízkosť domova. V Rakúsku dosiah-
la na jeseň svoj najlepší výsledok.

Najlepší výkon 
v semifinále

Ak by si Dominika ako učiteľka za 
výkon vo fi nále udelila známku dva 
mínus, po semifi nále s inou českou 
ľaváčkou, Luciou Šafářovou, 6:1, 6:4 
by jej v žiackej knižke svietila jednot-
ka. Bol to jej najlepší tenis na turnaji.

„Proti Lucke som hrala koncen-
trovane od prvej loptičky,“ vrátila 
sa k  zápasu. „Nemala som žiadny 
výpadok. „Prvý set vyznel dosť 
jednoznačne a  v  druhom som si 
v rozhodujúcich momentoch sama 
uhrala fi ft íny. Hrala som svoj rýchly, 
nátlakový tenis a  eso na konci stret-
nutia vyznelo ako bonbónik.“

V  predchádzajúcich troch stret-
nutiach v Linzi sa Cibulková pomaly 
rozbiehala. Vo štvrťfi nále s natura-

lizovanou Austrálčankou ruského 
pôvodu Anastasiou Rodionovovou, 
v  druhom kole s  Taliankou Sarou 
Erraniovou, aj v  úvodnom súboji 
s  Britkou Elenou Baltachovou, za-
každým prehrala prvý set.

„Je to v hlave. Viem, čo mám hrať, 
ale sama si komplikujem situáciu,“ 
priznala slovenská jednotka. „V du-
chu som si po prehratom prvom sete 
povedala: Toto si riadne pokašľala, 
teraz už môžeš hrať len lepšie. Uvoľ-
nila som sa a od začiatku druhého 
setu som tlačila na súperky. Rozbe-
hala som ich do strán, darilo sa mi 
zakončenie. Našla som svoj rytmus.“

Jedinou slovenskou víťazkou 
turnaja v  Linzi zostáva Daniela 
Hantuchová z  roku 2007. V  tomto 
ročníku aj ju zastavila Kvitová - vo 
štvrťfi nále.   Peter DOBOŠ

Aj po treťom fi nále bez titulu 
Dominika CIBULKOVÁ nestačila vo fi nále v Linzi na wimbledonskú víťazku Kvitovú

Slovenky so singlovými titulmi
 z WTA Tour

9 - Henrieta Nagyová
4 - Daniela Hantuchová*
3 - Radka Zrubáková
2 - Martina Suchá
    Magdaléna Rybáriková*
1 - Karina Cíleková-Habšudová

Poznámka: *aktívne tenistky

Dominika CIBULKOVÁ po finále v Linzi
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TK Mlados
víťazky Detského Fed Cup

Zúčastnilo sa na nich v Trnave 60 
a v Košiciach 24 tenistov. Dosiahli 
vcelku dobré výsledky, avšak opäť 
sa vyskytol, podobne ako na jar, 
negatívny jav v  podobe slabého 
nasadenia v  disciplíne 12 minú-

tový beh, v  ktorej boli najslabšie 
výsledky. Viacerí majú so sebou 
tabuľky a  kalkujú, že na splnenie 
požadovaných bodov nepotrebujú 
v dvanásťminútovke bežať naplno. 
Zastávam názor, aby sme prijali 

také opatrenia, aby si to už títo 
jednotlivci nemohli dovoliť!

Zaujímavé, že najlepšie výsledky 
dosiahla Kristína Schmiedlová 
(Mladosť Košice) - 34 bodov. Mi-
mochodom, pred dvoma rokmi 
bola s 35 bodmi najlepšia jej sestra 
Anna Karolína.

O testy prejavil záujem aj hrdina 
daviscupového stretnutia Sloven-
sko – Ukrajina Martin Kližan. Ne-

byť toho, že mal tenisový tréning, 
boli by sme ho v  Trnave videli. 
A pritom by to pre neho nebola 
povinnosť!

Záverom sa treba poďakovať za 
vytvorené podmienky funkcio-
nárom AŠK a  TC Empire Trnava 
a Technickej univerzity Košice ako 
aj všetkým prítomným trénerom.

Ladislav MACKO,
metodik STZ

Beh bez nasadenia
Testovanie kondičných schopností Centier talentovanej mládeže

Za takmer ideálneho počasia a  veľmi dobrých podmienok 
sa uskutočnili v  Trnave a  v Košiciach dňa 4. októbra 2011 testy 
kondičných schopností Centier talentovanej mládeže.

Absolútne najlepšie výkony 
v jednotlivých disciplínach

Chlapci Dievčatá

Disciplína Meno Výsledok Meno Výsledok

Beh na 50 m Marko 6,39 Illová 6,87

Hod medicinbalom Mihál 13,3 M. Šramková 9,8

Skok z miesta Marko 250 Houbová 241

Hod kriketovou

loptičkou

Belanec
60 Illová 45

Pavlovský

Zbieranie lôpt Kulich 12,20 Kadlečková 14,09

Sed - ľah Klein 73 Palcátová 70

12´beh Hrabovský 3110 Kr. Schmiedlová 2750

Najlepší 
v jednotlivých ročníkoch

Chlapci Dievčatá

R. nar. Meno Súčet bodov Meno Súčet bodov

1995
Mihál

31 M. Šramková 25
Ma Selecký

1996 Belanec 33 Illová 31

1997 Néma 30 Kr.Schmiedlová 34

1998 Turzák 30 Palcátová 31

1999 Juras 25 Köberlingová 28

2000 Banczi 25 Brunacká 29

2001 Štefan 27 Kadlečková 32

Poradie najlepších podľa bodov - chlapci 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Matúš Belanec, TK Kúpele Piešťany 1996 172 64 6,45 5 11,68 5 236 4 60 5 12,84 5 68 5 3005 4 33

Matej Selecký, TK Slovan Bratislava 1995 192 72 6,57 5 12,1 4 249 5 59 4 12,34 5 65 5 2940 3 31

Martin Mihál, TK Žilina 1995 176 68 6,63 5 13,3 5 237 4 54,2 4 13,95 4 64 5 3100 4 31

Patrik Néma, TK Slávia Agrofert Bratislava 1997 181 83 6,95 5 11,2 5 239 5 53 5 14,42 4 56 4 2750 2 30

Erik Chren, TK Mladosť Košice 1996 176 62 6,9 5 11,2 4 218 3 55,5 5 12,9 5 66 5 2880 3 30

Robert Turzák, TK Mladosť Košice 1998 172 55 7,09 5 8,4 4 232 5 46,7 4 13,6 5 64 5 2680 2 30

Vladimír Kurek, TK Rimavská Sobota 1997 175 67 7,08 5 9,8 4 229 4 54 5 14,36 4 64 5 2800 3 30

Peter Vajda, TK Slovan Bratislava 1996 182 66 6,95 5 10,5 4 231 4 50 4 14,17 4 65 5 2890 3 29

Jakub Oravec, TK Žilina 1995 183 70 6,52 5 12,1 4 240 4 59 5 13,99 4 58 4 2940 3 29

Adam Kulich, TC Dixon Tenisia B.Bystrica 1995 183 77 6,6 5 10,2 3 240 4 57 4 12,2 5 63 4 3170 4 29

Pokračovanie na s. 23
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osť KOŠICE
Cupu s Nadáciou SPP 2011
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osť KOŠICE
Cupu s Nadáciou SPP 2011

Poradie najlepších podľa bodov - dievčatá 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Meno Ro
k 

na
ro

de
ni

a

V
ýš

ka
 (c

m
)

H
m

ot
no

sť
 (k

g)

50
 m

 (s
)

50
 m

 (b
od

y)

H
od

 m
ed

ic
im

ba
lo

m
 (m

)

H
od

 m
ed

ic
im

ba
lo

m
 (b

od
y)

Sk
ok

 z
 m

ie
st

a
(c

m
)

Sk
ok

 z
 m

ie
st

a
(b

od
y)

H
od

 k
ri

ke
to

vo
u

lo
pt

ič
ko

u 
(m

)

H
od

 k
ri

ke
to

vo
u

lo
pt

ič
ko

u 
(b

od
y)

Zb
ie

ra
ni

e 
lô

pt
 

(s
)

Zb
ie

ra
ni

e 
lô

pt
 (b

od
y)

Se
d-

Ľa
h

(p
oč

et
)

Se
d-

Ľa
h

bo
dy

12
´ B

eh
 (m

)

12
´ B

eh
 b

od
y

Sú
če

t b
od

ov

Kristína Schmiedlová, TK Mladosť Košice 1997 168 55 7,46 5 8,85 5 214 5 41,2 5 13,65 5 56 5 2750 4 34

Sindy Kurtinová, TC EMPIRE Trnava 1997 174 63 7,65 5 8,8 4 2,26 5 39 5 14,52 4 59 5 2700 4 32

Michaela Kadlečková, TC Dixon Tenisia B.Bystrica 2001 139 33 7,99 5 4,6 4 180 4 24 5 14,09 5 56 5 2660 4 32

Barbora Palcátová, TC Topoľčany 1998 164 45 8 4 6,75 4 210 5 33 5 14,72 4 70 5 2655 4 31

Patrícia Illová, TK Žilina 1996 172 61 6,87 5 9,2 4 219 5 45 5 14,37 4 58 5 2681 3 31

Alžbeta Houbová, TK Žilina 1996 174 55 6,94 5 8 3 241 5 36,5 5 14,45 4 59 5 2740 4 31

Patrícia Illová, TK Žilina 1996 171 60 7,2 5 44 5 208 4 8,8 4 14,5 4 62 5 2320 2 29

Viktória Kužmová, VSE TK Akademik Košice 1998 175 58 7,45 5 8,1 5 193 4 34 5 15,31 4 58 5 2400 2 30

Sárah Brunacká, TK Mladosť Košice 2000 165 60 8,3 4 6,7 5 163 3 28 5 15,2 4 55 5 2482 3 29

Katarína Majorová, VSE TK Akademik Košice 1997 172 57 7,3 5 7,6 4 220 5 40,8 5 16,25 3 56 5 2410 2 29

Dokončenie zo s. 18

 Novak mal problémy s chrbtom 
už vo fi nále US Open. Neodhová-
rali ste ho od hrania v Davisovom 
pohári?

Pravda je, že sa  cítil fit len na 
päťdesiat percent a  bolo riskantné 
hrať. Preto sme mu aj s fyzioterape-
utom odporúčali oddych, ale Davis 
Cup je jeho srdcovka, a tak nastúpil 
a napokon zápas s Del Portom musel 
skrečovať.

 Vynechal zopár turnajov. Neo-
bávate sa dlhej prestávky?

Trochu to nabúra rytmus, Novak 
sa však vie pripraviť, nemala by mu 
prestávka škodiť. Ale nikdy nebol 
vážnejšie zranený, takže sa to uká-
že v  budúcich dňoch. Najväčším 
nebezpečenstvom pre hráča sú 
zranenia. Noleho čaká budúci rok 
ťažký rok, veľa obhajuje, musí byť fi t. 

 Po wimbledonskom víťazstve 
vládla vo vašom tíme, aj okolo 
neho, eufória. Aké to bolo po 
trium fe na US Open?

V New Yorku nastupoval už ako 
svetová jednotka, bolo to trochu 
iné, lebo tam už obhajoval vysokú 
pozíciu. Vo Flushing Meadows bol 
kľúčový jeho semifinálový zápas 
s  Federerom, vyhral po odvráte-
ní dvoch mečbalov, to bola veľká vec.

 Čo v  súčasnej fáze potrebuje 

Djokovič od vás ako osobného 
trénera?

Predovšetkým organizovanie 
programu. Teraz sme rozšírili tím 
o Taliana Eduarda Artaldiho, býva-
lého tenistu, ktorý bol manažérom 
v  spoločnosti Sergia Tacchiniho. 
Stará sa o logistiku, cestuje s nami.  

 Ako odhadujete Djokovičove 
možnosti, dokedy môže byť na 
výslní?

Aj dva – tri roky, ak bude zdravý. 
Má ideálny vek. Nadal je fyzicky 
opotrebovanejší, Murray sa zatiaľ 
nechytá na grandslamoch...

 Považujete víťazstvo na Roland 
Garros za výzvu roku 2012?

Asi áno. Ale obhajovať bude 
potrebné aj ďalšie tohtoročné úspe-
chy, najmä grandslamové. Všetci 
hovoria, že obhajovanie je ťažšie ako 
úspech dosiahnuť. 

 Čo vám dodáva silu naplno 
pracovať po celý rok?

Pobyt doma. Po turnajoch som 
ako sušienka... Doma sa nabijem 
novou energiou. Cestujem v roku 35 
týždňov, byť doma je vzácne. Teraz 
sme boli sedem týždňov v USA. Ale 
keď sa vyhráva, tak je tu aj príjemný 
pocit z dobrej roboty.

Zuzana WISTEROVÁ

Energiu čerpá doma
S Mariánom VAJDOM o jeho zverencovi, svetovej jednotke Novakovi Djokovičovi

Marián Vajda si užíval pár dní doma. Bezprostredne po 
daviscupovom semifi nále Srbska s Argentínou dostal nečakané voľno. 
Doliečovanie bolestivého chrbta jeho zverenca Novaka Djokoviča 
vypadalo na pár týždňov. Slovenský tréner načerpával energiu na 
záver sezóny doma, kým jeho zverenec, svetová jednotka a tohto roku 
víťaz troch grandslamových turnajov, sa liečil v Belehrade. A Vajda 
čakal na telefonát, aby znovu mohol naskočiť do kolotoča.
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Ťažký žreb pre Molčana

Zloženie jednotlivých kategórií 
bolo veľmi rôznorodé. Podľa pro-
pozícií mali štartovať fi nalisti maj-
strovstiev Európy do 14 a 16 rokov 
a  ďalší hráči mali byť doplnení na 
základe postavenia v rebríčku Tennis 
Europe. 

Naši tenisti sa do osmičky najlep-
ších dostali z rôznych pozícií: Matej 
Maruščák bol druhý nasadený, Alex 
Molčan bol siedmy, Jana Jablonovská 
bola štvorka. 

Hneď na druhý deň ráno za-
čínali program Molčan 
a  Jablonovská prvými 
zápasmi. Alex  hral ako 
nenasadený proti Ru-
sovi Zverevovi. Ten bol 
vo fantastickej forme 
a  nakoniec celý turnaj 
vyhral bez zaváhania.  Alex 
bol celý zápas pod tlakom a uro-
bil množstvo nevynútených, ale aj 
vynútených chýb. 

Na vedľajšom kurte Janka začala 
svoj prvý zápas proti španielskej 
fi nalistke európskeho šampionátu 
ME do 16 rokov. Viedla 4:2 v prvom 
sete, no potom začala hrať zbrklo 
a  robila chyby. Súperke tým dala 

šancu otočiť skóre a napokon sa jej 
už nepodarilo zvrátiť priebeh a pre-
hrala. Maťo Maruščák mal za súpera 
Anglicana Manjiho, ktorého prevýšil 
zo všetkých stránok a s prehľadom 
vyhral.  

Večer sme mohli akurát konšta-
tovať staré známe tenisové heslo, 
že “základom úspechu je, aby si sa 
neporazil sám.”

Po výhrach dobrá nálada

Druhý deň bol - napriek ochla-
deniu - maximálne úspesný. Všetci 

naši reprezentanti s prehľadom 
zvíťazili, a tak sme na spoloč-
nej slávnostnej večeri sedeli 
vo veľmi dobrej nálade aj 
s  rodákmi zo Švajčiarska 
Belindou Bencicovou (na 

snímke s našimi) a jej rodi-
nou. Belinda, ktorá trénuje pod 

vedením mamy Martiny Hingisovej 
Melanie, nakoniec vyhrala kategóriu 
do 14 rokov.

Daždivý, ale úspešný záver

Posledný deň od rána mrholilo, 
bolo veľmi zima, a tak sa deň niesol 
v  znamení prerušovania zápasov. 
Nikto nevedel, kedy a  kam pôjde 

hrať. Našťastie, organizátori udržo-
vali dvorce - s vypätím všetkých síl 
- v hrateľnom stave. V prestávkach 
medzi dažďom odohral Alex svoj 
zápas o 5. - 6. miesto. Nebol však vo 
svojej koži, a tak to bol jednoznač-
ný priebeh pre jeho chorvátskeho 
súpera Biljeska. Našťastie Maťo - až 
na malú pauzu - odohral zápas bez 
veľkého prerušenia a po svojom  naj-
lepšom výkone na turnaji zvíťazil vo 
fi nále nad Lebedinom. 

Janka nastupovala na dvorec ako 
posledná z našich. Hralo sa za súvis-
lého dažďa a napokon zápas prerušili 
za stavu 5:5. Po zdĺhavom čakaní, 
keď sa dvorce premenili na bazény, 
sa rozhodca rozhodol turnaj ukončiť 

bez dohrania posledných zápasov.

Aj naši v prístupe príkladom

Môžem len konštatovať, že sa 
v  Taliansku stretla v  niektorých 
kategóriách špička Európy a  bola 
radosť sa pozerať na niektoré zápasy.  
S poľutovaním však musím pripustiť, 
že na Slovensku sa k týmto výkonom 
blíži málokto. Hlavne v  prístupe 
k  povinnostiam športovcov. Bolo 
úplne jasne vidieť, že hráči, ktorí sa 
tam dostali, vedeli, prečo tam prišli. 
Nikto im nemusel hovoriť, čo majú 
robiť pred tréningom a  po zápase. 
V tomto smere musím pochváliť aj 
našich. Správali sa veľmi zodpoved-
ne a profesionálne.

Z Talianska návrat so zlatomZ Talianska návrat so zlatom
O European Masters juniorov píše pre Tenis trénerka Radka ZRUBÁKOVÁ

Na European Masters tenistov do 14 a  16 rokov do dejiska 
v  talianskom Reggio Calabria sme dorazili večer pred otvorením 
podujatia. Hneď po prílete sme sa presunuli do klubu Rocco 
Polimeni, kde sa uskutočnil slávnostný nástup hráčov a  ofi ciálne 
otvorenie Masters. 

Zľava 
Radka ZRUBÁKOVÁ, 

Matej MARUŠČÁK, 
Alex MOLČAN,

 Jana JABLONOVSKÁ
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V  pondelok sa vrátil s  trofejou 
z  Maters juniorov. Potešil sa s  ňou 
doma s  rodičmi a  sestrou a  o  pár 
hodín už Matej Maruščák zarezával 
v  Tatrách na kondičnej príprave 
so skupinou hráčov z  Krošlákovej 
akadémie.

Myslel Maťo na celkové víťazstvo 
pred Masters?

„Najprv som túžil po účasti. Odo-
hral som sedem turnajov, z  nich 
päť som vyhral a  získal miestenku 
v Reggio Calabria. Bol som druhý 
nasadený, a tak som si vravel – bolo 
by fajn potvrdiť toto postavenie,“ 
rekapituloval študent z petržalského 
gymnázia na Pankúchovej ulici. 
„Keď som videl svoj žreb, už som mo-
hol myslieť aj na dobrý výsledok. Mal 
som formu, zápasy mi vyšli. Iba vo 
fi nále som trochu zmätkoval. Viedol 
som 4:1 v druhom sete, zrazu začalo 
pršať, chcel som zápas zrýchliť, no 
narobil som chyby a súper dotiahol. 
Vtedy mi veľmi pomohla trénerka 
Zrubáková. Naznačila mi, aby som 
sa upokojil a napokon som to úspešne 
dobojoval. Je to zatiaľ môj najväčší 
úspech,“ dodáva Maruščák, pre 
ktorého bolo vystúpenie na Masters 
v  konkurencii najlepšej európskej 
osmičky, posledným turnajom v ka-
tegórii do 16 rokov. „Už budem hrať 
iba na ITF turnajoch. Potrebujem sa 

medzinárodne ostrieľať,“ uvedomuje 
si Matej. 

Maruščákov tenisový príbeh je 
podobný ako príbehy desiatok teniso-
vých detí. Na základnej škole sa mu 
núkal ako jediný krúžok tenisový, tak 
ho mama prihlásila. Šikovného cha-

lana si všimol skúsený tréner Ľubo-
mír Kurek pôsobiaci v Petržalke. Tak 
sa dostal Matej do tenisového klubu 
Právnika. „Bolo obdobie, keď som sú-
časne hral tenis, aj futbal a musel som 
sa rozhodnúť. Vybral som si tenis,“ 
spomína. Asi v dvanástich prestúpil 

do Slávie Agrofert, kde je i v súčas-
nosti. Dobré zázemie mu vytvárajú 
rodičia, mama sa svedomito stará aj 
o prihlasovanie na turnaje. „Ona sa 
v  tenise už veľmi dobre orientuje,“ 
chváli Matej.

(zw) 

Matej Maruščák je hráčom Slávie 
Agrofert Bratislava a členom tamoj-
šieho Strediska vrcholového tenisu, 
v  ktorom je šéft rénerom František 
Horváth: „Maťo bol vždy šikovný 
hráč, takže jeho víťazstvo ma nepre-
kvapilo,“ hovorí tréner zdôrazňujúc, 
že na výkonnostnom raste Maruščá-

ka má veľký podiel i  tréner Martin 
Kosťov. 

„Máme radosť z  tohto úspechu. 
Veril som, že Matej bude na Masters 
patriť k  najlepším. Jeho plusom je, 
že dobre cíti tenisový dvorec, má 
šikovnú ruku, dobrý pohyb na dvorci. 
Mínusom je ešte momentálne fyzic-

ký fond. Nepatrí medzi urastených 
tenistov, v  jeho vekovej kategórii 
ho zdolávajú súperi, ktorí sú fyzic-
ky zdatnejší ako on,“ vraví tréner 
Horváth. „V poslednom čase však aj 
Matej narástol a verím, že postupne 
rovesníkov doženie. Mali sme dilemu, 
či má hrať viac podujatí do 18 rokov, 

ako do 16 rokov. V staršej kategórii 
ho hráči pretlačili viac fyzicky ako 
tenisovo. Preto sme uprednostnili 
turnaje do 16 rokov. Pravda, aj preto, 
že jedným z jeho cieľov bolo dostať sa 
na Masters a ukázať, že patrí v tejto 
kategórii do európskej špičky. A  to 
víťazstvom aj potvrdil.“

Tréner F. Horváth o víťazovi

Šampión si ani neoddýchol

w w w. re a l s t av- k r. s k

REALSTAV, 920 41 Leopoldov, Slovensko
e-mail: realstav.r@mail.t-com.sk

Tel.: 00421 33 / 733 1751-2, Fax: 00421 33 / 734 7370
Mobil: 00421 905 250 507

MASTERS JUNIOROV
U14 – Reggio Calabria, Taliansko

7. – 9. október 2011
C H L A P C I

1. kolo: Zverev (Nem.) – Molčan 61, 61.

O 5. – 8. miesto: Molčan – Raisma (Est.) 75, 62.

O 5. miesto: Biljesko (Chorv.) – Molčan 61, 61.

Finále: Zverev – Frunza (Rum.) 63, 76(3).

D I E V Č A T Á
Finále: Benčičová (Švajč.) – Ryčagovová (Rus.) 63, 61.

U16 – Reggio Calabria, Taliansko
7. – 9. október 2011

C H L A P C I
1. kolo: Maruščák (2) – Manji (V. Brit.) 63, 63.

Semifi nále: Maruščák – Stavropoulos (Gréc.) 63, 60.

Finále: Maruščák – Lebedin (1-Ukr.) 62, 64.

D I E V Č A T Á
1. kolo: Sorribesová Tormová (Šp.) – Jablonovská 64, 62.

O 5. – 8. miesto: Jablonovská – Nefedovová (Rus.) 62, 63.

O 5. miesto: Jablonovská – Dascalová (Rum.) – nehrali pre dážď.

Finále: Konjuhová (2-Chorv.) – Roscová (1-Rum.) 63, 62.

Matej MARUŠČÁK s talianskými činovníkmi po dekorácii na turnaji Masters
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š p o r t o v i s k á t i s í c r o č i a3 .

SPORTER  s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava; korešpondenčná adresa: Švermova 28, 927 01 Šaľa, Slovakia

mobil: + 00421 903 735 539, email: sporter@sporter.sk, Internet: www.sporter.sk

HĽADÁTE DOBRÚ FIRMU 

NA VYBUDOVANIE VÁŠHO TENISOVÉHO KURTU?

NAŠLI STE SPRÁVNE!



Ak chcete dostávať náš mesačník 
od dvojčísla 1-2 pravidelne k prvé-
mu dňu jednotlivých mesiacov aj 
roku 2012, treba si ho u nás objed-
nať. Predplatné je nezmenené (11 
eur), treba ho poukázať do konca 
roka 2011 na číslo účtu 262  502 
2137/1100, variabilný symbol 2012. 
Odporúčame vám urobiť tak hneď, 
aby ste nezabudli! Súčasne upozor-
ňujeme, že oneskorencom, ktorí za-

platia predplatné až po Novom roku, 
nebudeme posielať chýbajúce čísla. 
Objednávací lístok nájdete aj na 
našej webovej stránke www.stz.sk.
Poštou ho treba poslať na adresu:

Mesačník TENIS
STZ Marketing, s. r. o.

Príkopova 6 
831 03 Bratislava

V znamení šťastnej sedmičky
V ankete mesačníka TENIS čitatelia svojimi hlasmi rozhodnú o najpopulárnejšom hráčovi

Hovorí sa, že sedmička je šťastné číslo. Anketa mesačníka Tenis 
o najpopulárnejšieho slovenského tenistu alebo tenistku roku 2011 
zaknihuje svoj siedmy ročník. Po dva razy boli jej víťazmi Dominik 
Hrbatý a Dominika Cibulková, ktorej sa podarilo nazbierať najviac 
hlasov pred dvoma rokmi (203), raz vyhrala Daniela Hantuchová 
a vlani Lukáš Lacko.

Zo štatistiky vyplýva, že najviac 
hlasujúcich sa do ankety zapojilo 
roku 2008, bolo ich dokopy 410. Po-
tešilo by nás, keby sme túto hranicu 
posunuli, veď internetové hlasovanie 
je čoraz obľúbenejšie.  Preto v tomto 
roku ani nepripájame hlasovací 
lístok v  našom mesačníku, keďže 
ho vlani nik nevyužil – výlučne hla-
sovali čitatelia cez internet.

Na konci roka vyhlasuje Sloven-

ský tenisový zväz anketu o Tenistov 
roka, do ktorej prispejú svojimi 
hlasmi odborníci, novinári, funkcio-
nári. V nej rozhodujú predovšetkým 
výsledky, postavenie vo svetovom 
rebríčku, vzťah k  reprezentácii... 
Slovenský tenisový zväz každoročne 
ocení najúspešnejších dospelých, ju-
niorov, talent roka, tím i najlepšieho 
tenistu na vozíčku.

Tenisoví fanúšikovia majú čitateľ-

skú anketu mesačníka Tenis. V nej 
môžu oceniť výsledky hráčov, ale aj 
sympatie k nim. 

Do hlasovania v ankete O NAJ-
POPULÁRNEJŠIEHO SLOVEN-
SKÉHO TENISTU, ČI TENISTKU 
SEZÓNY sa môžete zapojiť od 
1. novembra prostredníctvom in-

ternetovej stránky www.stz.sk. Svoj 
hlas  môžete poslať aj e-mailom 
do 1. decembra 2011 na adresu 
anketa@stz.sk. Pri hlasovaní uveďte 
iba  j e d n o   meno hráča/hráčky 
a  môžete aj stručne napísať, prečo 
ho/ju favorizujete. A  nezabudnite 
pridať aj svoju adresu!

Už si môžete predplatiť Tenis 2012
Táto výzva sa týka iba predplatiteľov nášho mesačníka, lebo 

TENIS dostávajú všetci hráči s platnou registráciou, rozhodcovia, 
tréneri, funkcionári a kluby. Tí, ktorí ho nedostávajú, si ho môžu 
objednať u nás.

Objednávam si mesačník    na rok 2012

Meno a priezvisko objednávateľa:

Adresa:

Zaväzu jem sa  poukázať  do  konca roka  2011 predpla tné  11 eur  na 
účet 262 502 2137/1100, variabilný symbol 2012. V prípade, že predplat-
né poukážete bankovým prevodom, uveďte do poznámky svoje meno.

Doterajší víťazi ankety mesačníka Tenis
2005 Dominik HRBATÝ 149 hlasov (288 hlasujúcich)
2006 Dominik HRBATÝ 117 hlasov (294 hlasujúcich)
2007 Daniela HANTUCHOVÁ 84 hlasov (316 hlasujúcich)
2008 Dominika CIBULKOVÁ 203 hlasov (410 hlasujúcich)
2009 Dominika CIBULKOVÁ 130 hlasov (374 hlasujúcich)
2010 Lukáš LACKO 116 hlasov (319 hlasujúcich)

Dominik HRBATÝ: 2005, 2006 Daniela HANTUCHOVÁ: 2007 Dominika CIBULKOVÁ: 2008, 2009 Lukáš LACKO: 2010
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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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C h l a p c i
1 9 9 4

Patrik Fabian (TK Mladosť Košice)

Michal Kianička (TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

1 9 9 5
Matej Maruščák (TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Jakub Dravec (TK Žilina)

Matej Selecký (TK Slovan Bratislava)

Ivan Štarke (TK Ratufa Levice)

1 9 9 6
Oliver Nagy (TK ŠTK Šamorín)

Patrik Obal (TC EMPIRE Trnava)

Peter Vajda (TK Slovan Bratislava)

Samuel Hodor (TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Martin Blaško (VSE TK Akademik Košice)

1 9 9 7
Alex Molčan (TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Alex Gajdica (VSE TK Akademik Košice)

Vladimír Kurek (TK Rimavská Sobota)

1 9 9 8
Lukáš Klein (TK Spišská Nová Ves)

David Damián Brna (TC EMPIRE Trnava)

Tomáš Líška (TK Baník Prievidza)

1 9 9 9
David Jura (TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Dominik Hrnčák (TK Slovan Bratislava)

Martin  Fekiač (Lieskovský tenisový klub-LTC)

Roman Levčík (OZ Slávia Trnava)

D i e v č a t á 
1 9 9 4

Anna Karolína Schmiedlová (TK Mladosť Košice)

1 9 9 5
Natália Vajdová (TK Slovan Bratislava)

Petra Uberalová (TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

1 9 9 6
Barbora Kötelesová (VSE TK Akademik Košice)

Monika Staníková (TK Kúpele Piešťany)

Jana Jablonovská (TK Slovan Bratislava)

Sarah Mária Juráková (TC EMPIRE Trnava)

Rebecca Šramková (TK Jednotka)

1 9 9 7
Kristína Schmiedlová (TK Mladosť Košice)

Katarína Strešnáková (TK Slávia Právnik Bratislava)

1 9 9 8
Viktória Kužmová (VSE TK Akademik Košice)

Tereza Miháliková (TC Topoľčany)

Tamara Kupková (TC EMPIRE Trnava)

1 9 9 9
Miriam Timková (Tenisová akadémia Prešov)

Caroline Guglielmetti (TK Slovan Bratislava)

Timea Pavličková (TK F1 Poprad)

2 0 0 0
Alexandra Pillárová (Tenisová akadémia Prešov)

Slovenská 
mládežnícka 

reprezentácia 
na rok 2012

Seminár trénerov A, B a C licencie
Slovenský tenisový zväz organizuje dňa 

10. decembra 2011 pravidelný seminár trénerov 
A, B a C licencie v budove NTC v Bratislave.

Prihlášky treba realizovať cez elektronický 
formulár na stránke www.stz.sk (metodika) 
a uhradiť účastnícky poplatok na účet STZ. 

Záujemcovia, ktorí sa už na seminár cez 
elektronický formulár prihlásili, potvrdia svoj 
záujem úhradou účastníckeho poplatku vo výš-
ke 20 EUR najneskôr do 30. novembra 2011.

Poplatok uhraďte na účet STZ č. 262 973 
0229/1100, VS 107, KS 0558,  ako účel 

platby uviesť prosím meno a priezvisko.
Uchádzačom, ktorí splnia vyššie uvedené 

podmienky bude na ich mailovú adresu za-
slaná pozvánka. V prípade nedostatočného 
počtu  prihlásených sa seminár neuskutoční, 
uhradené poplatky budú vrátené.

Školenie rozhodcov 2. a 3. 
kvalifikačného stupňa
Slovenský tenisový zväz organizuje v dňoch 

25. - 26. 11. a 10. - 11. 12. 2011 školenie rozhodcov 
2. a 3. kvalifi kačného stupňa. Školenie sa uskutoční 
v Bratislave, v budove NTC

Školenie je celodenné 
a je rozdelené na dve časti:

1. časť 25. - 26. 11. 2011 (piatok, sobota)
2. časť 10. - 11. 12. 2011 (sobota, nedeľa), 
na záver druhej časti sa uskutočnia skúšky

Prihlášky treba realizovať cez elektronický formu-
lár na stránke  www.stz.sk (rozhodcovský úsek)

Podmienky prijatia:

-  absolvovaný nižší stupeň vzdelávania rozhodcov
-  minimálne 1 rok praxe od získania nižšieho 

stupňa 
-  úhrada účastníckeho poplatku

Záujemcovia, ktorí sa už na školenie cez elek-
tronický formulár prihlásili, potvrdia svoj záujem 
úhradou účastníckeho poplatku vo výške 30 EUR 
pre 2. kv. stupeň, 35 EUR pre 3. kv. stupeň naj-
neskoršie do 15. 11. 2011.

Poplatok uhraďte na účet STZ č. 262 973 
0229/1100, VS 108, KS 0558, ako účel platby 
uviesť prosím meno a priezvisko.

Uchádzačom, ktorí splnia vyššie uvedené 
podmienky, bude na ich mailovú adresu zaslaná 
pozvánka. V prípade nedostatočného počtu 
prihlásených sa školenie neuskutoční, uhradené 
poplatky budú vrátené. 

Nová kniha
Pod názvom Vnitřní hra 

tenisu vyšla nedávno uži-
točná  česká knižka, ktorú si 
aj záujemcovia zo Sloven-
ska môžu osobne zakúpiť na 
športovo-technickom úseku 
STZ. Kniha ponúka unikátnu 
metódu mentálnej prípravy pre 
praktický nácvik tenisových 
zručností a riešenia herných 
situácií, ako na tréningu, tak aj 
v zápase. Cena: 15 Eur.

Martin Kližan sa 
stal k  17. októbru 
2011 slovenskou te-
nisovou jednotkou. 
Kým u žien boli do-
teraz na čele štyri 
hráčky – Habšudo-
vá, Nagyová, Han-
tuchová, Cibulková, 
v  pozícii mužskej 
slovenskej jednotky 
je Kližan piaty v po-
radí po Kučerovi, 
Hrbatom, Lackovi 
a  Beckovi. Do do-
máceho líderského 
postavenia sa dostal 
ako 89. hráč sveta. 

Kližan slovenskou Kližan slovenskou 
jednotkoujednotkou
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Modely im pristanú
Rafael Nadal a Janko Tipsarevič vymenili dvorec za modelin-

gové štúdio. Ako vidieť na fotografi ách, novej úlohy sa zhostili 
brilantne. Modely Armaniho bielezne Rafovi sedia, napokon 
hovorí, že má špeciálne rád džínsy tohto návrhára. „Je to nová 
skúsenosť, dozvedám sa čosi o svete módy,“ povedal Nadal 
počas fotenia v  New Yorku. Srbský tenista je novou tvárou 
Extreme Intimo. Tipsarevič 
pózoval pred objektívmi 
v  Belehrade, kde trénoval 
basketbal a box v ringu.

Rafael NADAL 
Janko TIPSAREVIČ

Marat oznámil: 
Dinara skončila

Ruská tenistka Dinara Safi nová defi nitívne ukončila 
aktívnu športovú kariéru vo veku 25 rokov a momentál-
ne rieši otázku budúcnosti. Pre ruskú agentúru R-Sport 
to uviedol začiatkom októbra jej brat a niekdajší tenista 
Marat Safi n. 

Safi nová, ktorá sa na kurtoch nepredstavila od mája 
pre pretrvávajúce zdravotné problémy s chrbtom, sa stala 
profesionálkou v roku 2001. Počas svojej kariéry získala 
dvanásť titul na okruhu WTA, pričom 20. apríla 2009 
sa stala svetovou jednotkou. Na ženskom tróne strávila 

26 týždňov, ale jej kariéra začala upadať 
po spomínaných zdravotných problé-
moch v roku 2010. Následne však ešte 
do konca rovnakého kalendárneho roka 
vypadla z elitnej svetovej dvadsiatky. 

Safinová získal striebro aj na OH 
2008 v Pekingu a trikrát prehrala vo 
fi nále grandslamových turnajov. Safi -
novci sú jedinou súrodeneckou dvojicou 
v histórii tenisu, ktorá dosiahla v dvoj-
hre na najvyšší stupienok vo svetovom 
rebríčku.

Savič odmieta vinu
Srb David Savič (na snímke) odmietol akékoľvek obvine-

nia o svojom zapletení do ovplyvňovania výsledkov zápasov, 
pre ktoré ho doživotne zbavili práva hrať profesionálny 
tenis. Srb sa stal v prvý októbrový deň druhým tenistom 
v histórii, ktorého potrestali doživotným dištancom za 
ovplyvňovanie výsledkov zápasov. Okrem trestu zákazu čin-
nosti dostal 659. hráč svetového rebríčka aj peňažnú pokutu 
vo výške 100 000 dolárov. Prvým potrestaným tenistom 
za rovnaký priestupok bol Rakúšan Daniel Köllerer, 
ktorému Medzinárodná tenisová federácia udelila doži-

votný dištanc v máji tohto roku. 
Savič teraz tvrdí, že ho len niekto 
„nabonzoval“ a všetky obvinenia 
považuje za „absolútne klamstvá“. 
V ofi ciálnom komuniké vyhlásil, 
že informácie o jeho „ochote“ 
ovplyvniť zápas „pre neznáme 
dôvody“ poskytol príslušným 
orgánom jeden z jeho krajanov, 
ktorý je v súčasnosti „elitným 
hráčom“. 


