
Magdaléna Rybáriková sa stala 
siedmou slovenskou hráčkou histórie, 
ktorá v  príjme z  odmien prekročila 
milión dolárov. Suverénne najlepšie 
zarábajúcou slovenskou tenistkou je 
Daniela Hantuchová. Tá je v  histo-
rickej tabuľke WTA na 32. mieste. 
Do prvej stovky patrí aj Dominika Ci-
bulková. Líderkou rebríčka je Serena 
Williamsová. Američanka zarobila na 
odmenách 34 751 934 dolárov, jej ses-
tra Venus je druhá s vyše 27 miliónmi 
a  Clistersová tretia s  23 miliónmi. 
Prvú desiatku uzatvára Maria Šara-
povová, ktorá je najlepšie zarábajúcou 
športovkyňou sveta. Pravda, profit 
Rusky je hlavne z reklamných zmlúv, 
na turnajových odmenách získala 
vyše 16 milión dolárov. 
Poznámka: v  tabuľke uvádzame hráčky 

z  poradia prvej tisícky k  začiatku októbra 

2011.

Vo finále štvorhry na turnaji 
v  malajzijskom Kuala Lumpure 
(dotácia 850 000 dolárov) ako na-
sadené trojky prehrali s americko-
holandskoantilským párom Eric 
Butorac, Jean-Julien Rojer 1:6, 3:6. 
Mimochodom: Čermák neobhájil 
titul z  minulého roka, keď v  Ma-
lajzii triumfoval po boku ďalšieho 
slovenského deblového špecialistu 
Michala Mertiňáka. 
Podľa Filipa Poláška 
Butorac s Rojerom zví-
ťazili zaslúžene. „Vo 
finále hrali výborne. 
Bol to jeden z ich naj-
lepších výkonov vô-
bec. Prevýšili nás na 
podaní i  na returne. 
Nám s  Frantom zápas 
nevyšiel podľa pred-
stáv. Bolo tam zopár tesných gemov, 
ktoré získali Butorac s Rojerom, čo 
rozhodlo. Napriek prehre sme však 
s  celkovým vystúpením v  Kuala 
Lumpure spokojní. V  semifinále 
sme po výbornom výkone získali 
cenný skalp víťazov US Open Melze-
ra s Petzschnerom,“ uviedol Polášek.

Z  Kuala Lumpuru sa presúvali 
do Tokia, kde na turnaji s dotáciou 
1, 214 milióna dolárov účasť vo 
finále zopakovali. Ako nasadené 
štvorky prehrali s  britskou brat-
skou dvojicou Andy Murray, Jamie 
Murray 1:6, 4:6. Andy sa stal v  ja-

ponskej metropole prvým hráčom 
v  tejto sezóne, ktorý zaknihoval 
na turnaji ATP víťaznú dupľu. Vo 
fi nále dvojhry zdolal Rafaela Nadala 
3:6, 6:2, 6:0. Briti skvele podávali 
a  Poláška s  Čermákom nepustili 
ani k jedinému brejkbalu. Finálový 
súboj mal zaujímavý náboj. Veľká 
Británia a Slovensko totiž vo febru-
ári 2012 nastúpia proti sebe v 1. kole 

1. skupiny euro-afric-
kej zóny Davisovho 
pohára.  Z Tokia si slo-
vensko-česká dvojica 
odniesla prémiu 39 320 
dolárov a 300 bodov do 
svetového rebríčka. F. 
Polášek: „Rozhodlo, že 
na jednej strane dvorca 
stál Andy a  na druhej 
nie...V Tokiu vychytil 

skvelú formu, víťazstvo vo dvojhre 
nad Nadalom mu dodalo ešte viac 
sebavedomia a ťažko sa proti nemu 
hľadali nejaké zbrane. Navyše mu 
dobre sekundoval aj brat Jamie.“

Vo fi niši sezóny si naplánovala 
dvojica sériu štyroch halových tur-
najov v  Európe. Polášek sa vďaka 
dobrým výsledkom posunul v reb-
ríčku štvorhry na 27. miesto, ako 
tím je dvojica na 13. mieste. Filipovo 
rebríčkové maximum je 22. miesto 
spred dvoch rokov, Čermák je teraz 
21., vlani vo februári bol 14. – naj-
vyššie v kariére. 

Finiš ako sa patrí
Polášek s Čermákom v tomto roku v piatich fi nále turnajov ATP

Partnerstvo Filipa Poláška s  českým tenistom Františkom 
Čermákom prinieslo dvojici tohto roku päť fi nálových účastí – z nich 
dve premenili na víťazstvá. Páru sa darilo na antuke v Belehrade 
a Gstaade, kde získali trofeje, ale slovensko-česká dvojica je úspešná 
na jeseň aj na tvrdých povrchoch.

Fotografia z  dekorácie v  Kuala Lumpure – zľava František ČERMÁK, Filip 
POLÁŠEK a víťazná dvojica Eric BUTORAC, Jean-Julien ROJER

V Tokiu sa premožiteľmi ČERMÁKA s POLÁŠKOM stali bratia MURRAYOVCI

Finále páru
Polášek, Čermák 2011

Belehrad – víťazstvo

Hamburg - fi nále

Gstaad – víťazstvo

Kuala Lumpur – fi nále

Tokio – fi nále

Príjmy z odmien slovenských hráčok 
32. Daniela Hantuchová 7 943 829
94. Dominika Cibulková 2 540 635

118. Janette Husárová 2 061 051
132. Karina Habšudová 1 878 228
140. Henrieta Nagyová 1 742 280
242. Radka Zrubáková 1 074 479
256. Magdaléna Rybáriková 1 001 647

---------------------------------------------------
266. Martina Suchá 970 609

359. Ľudmila Cervanová 660 547

387. Katarína Studeníková 594 039

522. Zuzana Kučová 371 667

526. Ľubomíria Kurhajcová 366 913

675. Denisa Krajčovičová 215 862

689. Kristína Kučová 206 733

741. Eva Fislová 181 687

749. Stanislava Hrozenská 177 090

802. Lenka Wienerová 150 698

816. Lenka Tvarošková 147 103

934. Dominika Nociarová 110 072

Rybáriková cez milión
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100 €
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Podrobné informácie vám ochotne poskytneme v kanceláriách 
obchodných zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku alebo 
na tel. č. 02/5855 5855.

Využite našu jedinečnú ponuku, na ktorej zarobíte!
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„Na začiatku sezóny 2010/2011 Ladislav 
Lörincz nemal s kým hrať ,“ píše nám tré-
ner Tibor Lešniak a pokračuje: Slovo dalo 
slovo a dvaja bojovníci sa dali vo štvorhre 
dokopy. Lacko, hráč VSE TK Akademik 
Košice a Viktor Bánczi, ktorého materským 
klubom je Galanta. Obaja ročník 2000. 
Prvý raz sa stretli na M SR, ale v dvojhre, 
keď nastúpili proti sebe. Odohrali skvelý 
zápas , ktorý do víťazného konca doviedol 
Viktor. Postupne boli v júni v Leviciach vo 
štvrťfi nále, v júli v Piešťanoch v semifi nále 
a  v  Ružomberku vo fi nále. V  Piešťanoch 

potom v auguste vo fi nále ďalšieho turnaja 
zdolali pár Slabý, Otčenáš. Na turnaji na 
Slovane v Bratislave, podujatí, ktoré uza-
tvára sezónu, si môže rebríčkovo každý po-
lepšiť . Hráči už cítia únavu. Tá sa prejavila 
aj na dvojici Bánczi, Lörincz. Chlapci vo 
štvrťfi nále nestačili na súperov z  ročníka 
1999 Kočiš, Slabý. Bolo cítiť, že toho majú 
dosť . Pravda, bojovali veľmi zodpovedne, 
niekedy až emotívne. To však patrí k tejto 
dvojici. Sú vo svojom ročníku vo štvorhre 
na poprednom mieste a majú predpoklady 
napredovať .

Po úspešných predchádzajúcich 
ročníkoch sa tak trochu čakalo, že 
nebude problém naplniť predpokla-
daný počet, avšak to, čo sa dialo po 
zverejnení termínu, bolo ako z ríše 
fantázie. Už 24 hodín od zverejnenia 
bolo prihlásených cez portál www.
zasportujsiopen.sk viac ako 67 účast-
níkov a v jednom momente ich bolo 
dokonca 101, z toho 31 žien! 

Skoro ako Grand Slam

Obrovský záujem nás prinútil 
zamyslieť sa nad možnosťou 
prijať väčší počet hráčov. 
Napokon sa nám to poda-
rilo vďaka podpore STZ a 
NTC, ktoré nám umožnilo 
prenajať si na sobotu až 5 
kurtov. A tak sme pri počte 84 hrá-
čov spustili v sobotu ráno 24. 9. 2011 
o 8.00 taký malý - veľký amatérsky 
Grand Slam. A bol to Grand Slam so 
všetkým, čo k nemu patrí. Vyrovna-

né a kvalitné zápasy, výborná divác-
ka kulisa, víťazi minulých ročníkov, 
ale aj nové vychádzajúce hviezdičky 
amatérskeho tenisu. Hlavne však 
už tradičná „Night Session“, keď sa 
zápasy dohrávali až po polnoci. 

Ako v úli

V nedeľu  ráno to bolo v NTC ako 
v úli. Dohrávky mužských singlov 
a  tri disciplíny štvorhry dali orga-
nizátorom zabrať a   dokonale pre-
verili ich kombinačné schopnosti. 

Urobiť rozpis zápasov, keď 
je na dvorcoch 16 hráčov, 
z ktorých skoro každý by 
mal byť súčasne pripravený 
na svoj ďalší zápas, je skoro 
nadľudská úloha. Spočiatku 

bola možno trošku „dusná“ atmo-
sféra, ale popoludní napätie postup-
ne pominulo, účastníkov ubudlo 
a v NTC ostali len skalní porazení 
v úlohe obecenstva. A najúspešnejší 
na dvorcoch. 

Maratónec Lipták

Tak ako je zvykom pri takomto 
type turnaja, vždy sa nájde niekto, 
kto sa prebojuje do záverečných 
bojov vo všetkých disciplínach. 
Minulý rok najvyťaženejší Rado 
Paluš, opustil v  tomto roku čias-
točne svoju pozíciu „inventárneho 
čísla“ na dvorcoch a prenechal túto 
výsadu inému „bláznovi“  Mišovi 
Liptákovi. Ten v  nedeľu prakticky 
nezišiel z kurtu a odohral 10 setov 
(veru nechcel by som byť v  jeho 

koži v pondelok ráno ). V sobotu 
končil svoj zápas tesne pred pol-
nocou, v  nedeľu stál na dvorci už 
o 8.00 h a začal svoje úspešné ťaženie 
víťazným štvrťfi nálovým trillerom 
v  skrátenej hre (otáčal stav 4:5 a 
súper mal servis). Nakoniec skončil 
s celkovým víťazstvom vo dvojhre, 
mixe a  s  tretím miestom vo štvor-
hre. Radosť zo zlatého hetriku mu 
prekazil najstarší účastník turnaja, 
65-ročný Miroslav Ondrej. Spolu 
so svojím partnerom  Mariánom 

Zimom ukázali všetkým, že štvorhra 
je predovšetkým o zohratosti a skú-
senostiach. A to 37-ročný Zima bol 
vo fi nálovej zostave mužského debla 
iba jej benjamínkom. Finalisti mali 
spolu 198 rokov! Z tohto pohľadu sa 
zdá, že jediné čo delí mladých hráčov 
od úspechu vo štvorhre je čas . 

Čo dodať na záver? Asi len toľko, 
že sa tešíme na ďalší ročník a ďaku-
jeme všetkým, ktorí prišli a špeciálne 
tým, ktorí si uvedomujú, že na tur-
naji nie sú len oni sami...    (es)

NTC praskalo vo švíkoch 
COPY OFFICE Tenis Open 2011 má za sebou päť ročníkov

Piaty  ro ční k  tenis ového turnaja  pre  č lenov p or tálu 
www.zasportujsiopen.sk,  ktor ý sa už tradične koná na 
konci letnej sezóny v  bratislavskom NTC pod patronátom 
h lav ného sp onz or a  sp ol o čnosti  C OPY OFFICE s .r.o. , 
mal  mať  p ôvo dne už  overený  formát :  60  ú č astní kov, 
dvojhra žien a mužov, v  nedeľu štvohry a obľúbený mix. 
Organizátor mienil, zvýšený záujem účastníkov však menil. 

Dvojica hráčov,
ktorí sa našli

Víťazi jednotlivých disciplín
M u ž i  d v o j h r a 

Kategória EXPERT – M. Lipták, kategória 
ADVANCE – B. Golan, kategória BEGINER 

– M. Kollár

Ž e n y  d v o j h r a
Kategória EXPERT – L. Milatová, kategó-
ria ADVANCE – P. Kostroňová, kategória 
BEGINER – A. Zererová

Š t v o r h r a
Muži  – M. Ondrej,  M. Zima, ženy  – 

Z. Dobáková, E. Filipová, mix – M. Lipták, 

Z. Dobáková

Najstarší účastník turnaja a víťaz štvorhry mužov Miroslav ONDREJ preberá 
ocenenie z rúk organizátora turnaja Ericha SIEBENSTICHA

Ladislav LÖRINCZ a Viktor BÁNCZI

Kopírky - multifunkčné zariadenia - tla iarneč
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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
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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!!!



Na Babolat Cupe aj mix

Rodina, blízki a priatelia sa 26. septembra v brati-
slavskom krematóriu rozlúčili s Helenou Hantuchovou 
(85), niekdajšou poprednou ligovou hráčkou, starou 
mamou najúspešnejšej slovenskej tenistky Daniely 
Hantuchovej, ktorá bola jej prvou trénerkou.

Pred vyše desaťročím, keď mala vtedy 18-ročná Da-
niela premiéru na Roland Garros, bol sa na jej zápas 
pozrieť Jiří Lendl, otec tenisovej legendy Ivana Lendla. 
„Som zvedavý, ako hrá, počul som, že je talentovaná. 
S  jej starou mamou sme hrávali proti sebe miešané 
štvorhry v  československej tenisovej lige,“ spomenul 
Jiří Lendl, čestný prezident Českého tenisového zväzu. 

Eugen Klimo, člen Siene slávy slovenského tenisu, 
si spomína, že keď bol v hráčskych rokoch v Slovane 
kolegom Heleny Hantuchovej, patrila v  klube me-
dzi popredné hráčky. Bližšie k  Helene Hantuchovej 
v rokoch aktívneho tenisu mal ďalší člen Siene slávy 
slovenského tenisu, uznávaný tréner Karol Šafárik. 
Bol jej partnerom v mixe. „Bola výborná aj v singli,“ 

pripomína Šafárik. „Začiatkom šesťdesiatych rokov sme 
odohrali veľa spoločných ligových mixov. V tom čase 
často rozhodovali aj o celkovom výsledku. Hrali sme 
spolu i na majstrovstvách Československa, dokonca si 
spomínam, že sme boli aj s Eugenom Klimom a s He-
lenou Hantuchovou na turnaji v Gruzínsku,“ dodáva 
Šafárik. Snímka z  tohto obdobia zachytáva dvojicu 
Hantuchová – Šafárik v akcii.

Prvé tenisové kroky robila Daniela pod vedením 
starej mamy na Matadorke, kde Helena Hantuchová 
trénovala deti. „Často som ju však videl ako sa starostli-
vo venuje malej Daniele,“ spomína si Eduard Bednárik, 
nestor medzi športovými novinármi, roky rekreačný 
hráč. „Obdivoval som ju pre trpezlivosť,  ktorou ju 
zasväcovala do tajov jednotlivých úderov,“ dodáva.

Neskôr, keď bola Daniela už profesionálka, chodila 
stará mama na jej tréningy, ale i na domáce turnaje a 
fedcupové zápasy. Bola právom pyšná na úspechy svojej 
vnučky. Bude jej chýbať.                     Česť jej pamiatke!

Vyššia dotácia
 v Melbourne

Na Australian Open 2012 bude opäť vyššia dotácia, 
organizátori rozdelia 26 miliónov austrálskych dolárov 
(18,79 milióna eur). Víťazi mužskej aj ženskej dvojhry 
získajú po 2,3 milióna austrálskych dolárov, čo je podľa 
aktuálneho prepočtu 1,66 milióna eur. Novinou bude 
jastrabie oko na ďalšom z dvorcov Melbourne Parku – 
v Aréne Margaret Courtovej.

Na turnaji Babolat Cup starších žiakov 
a  žiačok koncom septembra hralo 40 
chlapcov  a 33 dievčat. Utvorili 15 párov 
chlapcov, 13 dievčat a 9 párov mixu. 
O podujatí v Michalovciach nám napísal 
tréner a organizátor Tibor Lešniak.

Víťazom medzi chlapcami sa stal 
Patrik Néma, turnajová dvojka, ktorý 
vo fi nále zdolal Vladimíra Kureka 6:3, 
3:6, 6:2. Finalisti ako dvojica vyhrali 

štvorhru. Vo fi nále dvojhry dievčat zvíťa-
zila Miháliková nad nasadenou dvojkou 
Kurtinovou 6:1, 0:6, 6:2. Vo štvorhre 
vyhral pár Miháliková, Kurtinová, 
keď vo fi nále zdolal dvojicu Kužmová, 
Knoteková  6:4, 6:3. V mixe sa hralo na 
dva víťazné sety do 4 gemov. Prvenstvo 
získala dvojica Néma  - Kurtinová. 
Program bol náročný, ale mix sa hral až 
na tretí deň. 

Pamätná fotografia z  mixu 
Heleny HANTUCHOVEJ a Karola 
ŠAFÁRIKA

Za Helenou Hantuchovou

O Danube  Chal-
lenge Tennis Cupe, 
premiérovom roční-
ku turnaja osobností, 
ktorý zorganizoval 
Rakúsko-slovenský 
kultúrny spolok vo 
Viedni, informovala 
náš mesačník riaditeľ-
ka turnaja Slavomíra 
Vančová. Turnaj sa 
uskutočnil 24. septem-
bra v hale Tennis Point 
Vienna pod záštitou 
Petra Lizáka, veľvy-
slanca SR v  Rakúsku. 
Na podujatí sa zúčast-
nili osobnosti politic-
kého, spoločenského 
a  športového života 
zo Slovenska, Česka, 
Rakúska   a Turecka. 
Sedemdesiat účast-
níkov hralo o  trofeje 
v  mužskej a  ženskej 
štvorhre a v mixe. Ví-
ťazmi mužskej štvor-
hry sa stali Ján Brani-
ša, Miroslav Brna, žen-
skej Melita Schubertt, 
Dana Pešková a mixu 
Martin Krajčovič, Eva 
Vozáriková. 

Danube Challenge Tennis Cup 2011

Danube Challenge 
Tennis Cup 2011 – zľava 
riaditeľka turnaja 
Slavomira VANČOVÁ, 
Marián SLOVÁK, 
Erika RAPAVÁ 
a Stanislav ŠTEFÁNIK
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Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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Európsky diplom 
fair play Hrbatému

Valné zhromaždenie Eu-
rópskeho hnutia fair play 
(EFPM) v chorvátskom Po-
reči schválilo prvého októbra 
udelenie Európskeho diplo-
mu fair play za presadzova-
nie etických hodnôt v športe 
dlhoročnému slovenskému 
tenisovému reprezentantovi 
Dominikovi Hrbatému. 

Európsky diplom fair play 
udeľuje EFPM v spolupráci 
s Európskymi olympijskými 
výbormi (EOV). Návrh na 
ocenenie Dominika Hrbaté-
ho podal Klub fair play Slo-
venského olympijského vý-
boru. V charakteristike lau-
reáta sa uvádza, že Dominik 

Hrbatý sa počas celej kariéry 
prejavoval ako tímový hráč s 
mimoriadnym zmyslom pre 
zodpovednosť a fair play. 
Vždy si vážil svojich súperov 
a ani po prehrách nehľadal 
výhovorky, ale uznal dobrý 
výkon druhého hráča. Jeho 
vzťah nielen k tenisu, ale k 
športu a k zdravému život-
nému štýlu všeobecne, je na 
Slovensku veľkým príkladom 
pre mladú generáciu.

Počas dlhoročného pô-
sobenia v  profesionálnom 
tenise, ktoré ukončil v roku 
2010, Dominik Hrbatý získal 
šesť víťazstiev na turnajoch 
okruhu ATP. Slovensko re-

prezentoval v rokoch 1996 
– 2009 v Davisovom pohári, 
pričom v reprezentácii vždy 
podával maximálne výkony. 
Ako líder doviedol tím Slo-
venska roku 2005 do fi nále 
Davisovho pohára. Bol aj 
člen tímu Slovenska, ktorý 
roku 2000 vyhral Svetový 
pohár. Už ako aktívny hráč 
prejavil záujem využiť svoje 
skúsenosti v oblasti špor-
tu, práce s mládežou a pri 
rozvoji olympijských myš-
lienok. Po skončení kariéry 
nadviazal spoluprácu so 
Slovenským olympijským 
výborom. 

(kr)

Tenis v obchodnom dome

Slovenský tenista Alex Gajdi-
ca (VSE TK Akademik Košice) 
vyhral v  kategórii do 14 rokov 
turnaj CALVIA OPEN TENNIS 
EUROPE U14 na Mallorke, keď 
vo finále zdolal nasadenú jed-
notku  Poliaka Patryka Kroli-
ka. Vo štvorhre tvoril Gajdica 
s Poliakom pár a prehrali až vo 
finále s  domácimi Španielmi. 
Na snímke Alex Gajdica so 
singlovou trofejou v spoločnos-
ti riaditeľky turnaja na Mallorke.

V priestoroch ľadovej plochy nákupného centra 
Avion v Bratislave sa koncom septembra uskutočnil  
premiérový ročník turnaja TennisFunOpen 2011. 
Mal výnimočnú atmosféru, ponúkol zaujímavé 
možnosti a  spestril nedeľu 20 štartujúcim deťom. 
Zaujímavosťou bol nielen výber dejiska, ale aj to, že 
súťažili dievčatá spolu s chlapcami. Okrem tenisu si 
deti prešli sprievodný program “Cesta GigaSportom”, 
ktorý preveril ich rýchlosť, obratnosť, koordináciu, 
triafanie na cieľe. Hlavným cieľom však  bolo vytvoriť 
pre deti priestor na súťaženie, zašportovať si a  zabaviť 
sa. Veríme, že sa to podarilo. Na snímkach pohľad 
na dejisko turnaja a traja najlepší na stupni víťazov – 
najvyššie víťaz Filip Semančík, na druhom a treťom 
mieste Dávid Murár a Romanka Zelenayová.  (ps)

Prvý októbrový víkend je pre bra-
tislavský Slovan, ktorému šéfuje Mi-
loslav Mečíř st., tradičným termínom 
na rozlúčku so sezónou. Tohto roku 
vychytili slovanisti ideálny deň – na 
dvorce ešte pražilo slnko babieho leta. 

K rozlúčke so sezónou patrí dobré 
jedlo, zábava – ale aj tenis. Tradič-
ným je turnaj dvojíc zostavených 
z  amatérov  a  vrcholových a  vý-
konnostných hráčov. K  rekreantom 
vždy vyžrebujú niekoho z „profíkov“ 
a  dvojice sa potom usilujú o  zisk 
trofeje. Tohto roku sa päť zápasov 
podarilo vyhrať Michalovi Medvi-
ďovi, niekdajšiemu vynikajúcemu 
futbalistovi a Jane Jablonovskej, slo-
venskej reprezentantke do 16 rokov. 

„Je to už moje tretie takéto ví-
ťazstvo – roku 2004 bol mojím 
partnerom Horský, o  rok neskôr 
Kovalík,“ spomenul si Medviď, ktorý 
najlepšie obdobie futbalovej kariéry 
prežil v bratislavskom Interi. Vďaka 
rekreačnému tenisu a pravidelnému 
plávaniu sa udržuje vo veľmi dobrej 

kondícii. „Celý život športujem. Roky 
som bol futbalovým trénerom a  aj 
v  tenise mám trénerskú kvalifi ká-
ciu,“ vraví bývalý záložník i útočník 
čs. futbalovej reprezentácie šesťde-

siatych rokov. Na snímke fi nalisti 
slovanistickej rozlúčky so sezónou 
zľava Natália Vajdová a Peter Ko-
chan a víťazi Michal Medviď a Jana 
Jablonovská.  (red.)

Slovanu pristalo babie leto
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Zmluvne garantované ceny lôpt WILSON (schválené typy) pre TK/
TO pre sezónu 2012, platné od 1.októbra 2011 sú nasledovné (ceny za 
1ks vrátane DPH 20%):

*) Wilson US Open 1.25 €

*) Wilson Australian Open 1.31 €

*) Wilson Tour Davis Cup Offi  cial 1.37 €

*)  Wilson Starter Play (mäkká lopta – o 25% pomalšia 

pre 8-10 ročné deti - zelená) 1.13€ 

**)   Wilson Starter Game (mäkká lopta – o 50 % pomalšia 

pre 6 -8 ročné deti - oranžová) 1.13€

**)   Wilson Starter Easy (mäkká lopta – o 75% pomalšia 

pre 5-7 ročné deti -červená) 1.13 €

***) Wilson Starter Foam (penová) 1.79 €

*)  Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20%) a sú platné pri odbere 
kartónového množstva, t.j. 72 ks lôpt.

**)   Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20%) a sú platné pri odbere 1 
balenia, t.j. 12 ks lôpt.

***)   Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20%) a sú platné pri odbere 1 
balenia t.j. 6 ks lôpt.

Kontaktná adresa na dodávateľa: 

fax.: +420 272 704 216

e-mail: jana.touzinska@amersports.com

 - referent logistického servisu Praha

kópia emailu: tomas.jezo@amersports.com

 - referent zákazníckeho servisu Bratislava

tel.: +420 272 700 963 - 4, +421 - 2 - 44 640 011

adresa: AMER SPORTS CR, V Chotejně 700/7, Praha 10, Hostivař

Každá objednávka musí obsahovať:

a) názov a registračné číslo tenisového klubu a jeho adresu,
b) presnú špecifi káciu a počet objednávaných lôpt,
c) presnú dodaciu adresu,
d)  označenie osoby zodpovednej za vybavenie objednávky, prípadne 

ďalšie údaje o spojení ako telefón, fax, e-mail.

Ceny a dodacie podmienky

a)  Ceny lôpt sú platné pre odber v uvedenom množstve, t.j. podľa *) / **) / 
***), zo skladu Praha

b)  Doprava je vždy účtovaná podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti 
z jej skladu v Bratislave.

c) Dobierkový poplatok je 3,4 €.
d)  Termín dodávky do 48 hodín pracovného dňa po objednávke do 10.00 

hodiny pracovného dňa.

Akčná ponuka klubom pre rok 2012:

Pre lopty typu *) pri odbere:
a)  2 kartónov - doprava zdarma a zľava 4 % z uvedených cien,
b)  5 kartónov- doprava zdarma a zľava 10 % z uvedených cien.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na kompetentnú osobu 
na STZ (p. Ľubomír Páleník) alebo na príslušných vyššie uvedených 
pracovníkov fi rmy AMER SPORTS. 

A.
 Lopta WILSON 

US OPEN 

1.  Halové a  letné majstrovstvá 
SR jednotlivcov a  družstiev 
(s výnimkou podujatí , zarade-
ných do okruhu NIKE Junior 

Tour by Peugeot t. j. letných 
majstrovstiev Slovenska a RTZ 
jednotlivcov v  kategóriách 
mladšieho a  staršieho žiactva. 
Ofi ciálna lopta na tieto podu-
jatia bude určená v  rozpisoch 
týchto podujatí) 

2.  Halové a  letné majstrovstvá 
regionálnych tenisových zvä-
zov jednotlivcov (s výnimkou 
letných majstrovstiev RTZ jed-
notlivcov mladšieho a staršieho 
žiactva – NIKE Junior Tour by 
Peugeot) 

3.  Halové a letné majstrovstvá SR 
seniorov jednotlivcov a  druž-
stiev a ITF turnaje seniorov

4.  Medzinárodné turnaje Tennis 
Europe do 12, 14 a 16 rokov

B. 
Lopta WILSON 

Australian Open 

1.  Medzinárodné turnaje ITF do 
18 rokov

2.  Medzinárodné profesionálne 
turnaje mužov a žien ITF 

3.  Extraliga , I.a II. liga mužov 
a žien 

C.
Lopta WILSON 

Starter Play (zelená) 

1. Všetky turnaje detí do 10 rokov 

D.
Lopta WILSON 

Starter Game (oranžová) 

1. Všetky turnaje detí do 8 rokov 

Na všetkých ostatných podujatiach, 
ktoré sú uvedené v ofi ciálnej termínovej 
listine STZ na rok 2012 (regionálne 
súťaže jednotlivcov a družstiev, turnaje 
A – D všetkých vekových kategórií) 
si môže určiť príslušný riadiaci orgán 
alebo usporiadateľ ktorúkoľvek zo 
schválených typov lôpt Wilson (Wil-
son Tour Davis Cup Offi  cial, Wilson US 
Open alebo Wilson Australian Open). 
Typ lopty je povinný uviesť v rozpise 
súťaže / podujatia.

Ofi ciálna lopta STZ v roku 2012

Schválené typy lôpt 

 

na majstrovské a medzinárodné podujatia STZ a RTZ
a všetky turnaje detí v roku 2012

Slovenský tenisový zväz oznamuje TK/ TO a  hráčom, 

že v  roku 2012 sa budú hrať všetky majstrovské 

a medzinárodné podujatia ako aj všetky  turnaje detí, 

organizované STZ alebo príslušnými regionálnymi 

tenisovými zväzmi, a  uvedené v  oficiálnej termínovej 

listine STZ, s  nasledovnými schválenými typmi lôpt 

WILSON:

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzív-
nou) ofi ciálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem 
niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT) v sezóne 
2012 sú výhradne lopty značky WILSON.

Usporiadatelia tenisových podujatí vo všetkých  vekových kategóriách, 
t.j. deti do 10 rokov, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, mladší dorast, starší 
dorast, ženy, muži, seniori, sú povinní hrať len s nižšie uvedenými 
typmi lôpt zn. WILSON. Výber konkrétneho typu lopty zn. WILSON 
ponecháva STZ na usporiadateľoch turnajov, ktorí sú povinní uviesť typ 
lopty v rozpise pre turnaj.
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zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. Emil Vrábel

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo a listový kontakt

Tenisová hala, 

E. Belluša 2, 

921 01 Piešťany

tel.: 033 / 7742675

mobil: 0917976349

fax: 033 / 7626628

Úradné hodiny:

utorok, štvrtok 

17.00 - 19.00 h

sobota

10.00 - 12.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 

041 01 Košice

Listový kontakt: 

Stará Baštová 7, 

040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939

tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Recepcia:

tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Jana Poláková

tel.: 02/492 09 845

jana.polakova@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Ing. Peter Grandtner

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

peter.grandtner@stz.sk

Marketingová manažérka

Ing. Darina Štuchalová

mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 808

fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Pieš any, Rekrea ná 4, karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

IHRISKÁ:  tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...

VYBAVENIE:  konštrukcie, náradie, oplotenie, siete, ...

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 

4040   



Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o.

www.amersports.cz

GRATULUJE
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BOHATÁ VODA, BOHATÝ ŽIVOT


