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čitateľom mesačníka tenis !

:najlepší hrajú s nami
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O 8.  ROČNÍKU  TURNAJA.
Turnaj Tatra banka Open 2007 
bol jedným z najsilnejších, aké 
sme v Bratislave usporiadali. 
V Sibamac aréne sa predstavilo 
veľa kvalitných hráčov, videli sme 
viac výborných zápasov. 

O TALIANSKOM VÍŤAZOVI.
Simone Bolelli je technicky dobre 
vybavený hráč. Iste o ňom budeme 
ešte veľa počuť. V zápasoch mal 
aj slabšie chvíľky, vedel ich však 
zvládnuť. Ani si nepamätám, že 
by dokázal niekto na jednom pod-
ujatí vyhrať tri zápasy za sebou, 
keď v každom z nich odvracal 
mečbaly. Jeho mentálna sila je 
obdivuhodná. Na Taliana bol jeho 
prejav netypický – emócie nedával 
priveľmi najavo, ale jeho celkové 
vystúpenie bolo veľmi sympatické 
a hra kvalitná. 

O  SLOVENSKEJ  ÚČASTI. 
Mali sme sedem hráčov v hlavnom 
turnaji, šiesti vypadli v prvom 
kole. Bolo to čiastočne podmiene-
né aj tým, že mali ťažkých súperov. 
V príprave na podujatie treba 
viac pracovať na psychike hráčov. 
Niektorí z nich mohli podať lepší 
výkon, keby na to boli z tejto strán-
ky lepšie pripravení. Hra väčšiny 
z nich nebola zlá. Niekedy chýbal 

i kúsok šťastia, tak to bolo v prí-
pade Kamila Čapkoviča vo štvrť-
finále, ktoré prehral z mečbalu. 
Jeho vystúpenie bolo príjemným 
prekvapením. Zlepšil sa herne i 
nasadením. Je to prísľub aj pre 
neho samotného pre budúcnosť. 
Dostal sa z obdobia útlmu a iste 
má na to, aby sa posunul ďalej 
ako je teraz.

O  PERSPEKTÍVE  NAŠICH 
HRÁČOV.  Často priskoro zara-
díme hráča do kategórie neper-
spektívnych. Väčšina tenistov sa 
do svetovej stovky dostáva neskôr. 
Až po dvadsiatke. A my niekedy už 
o devätnásťročných hovoríme ako 
keby nemali budúcnosť. Kamil má 
iba 21 rokov. Nie je rozhodujúce, 
či sa do popredia dostane v 22 
alebo v 24 rokoch. Dôležité je, aby 
na sebe pracoval a veril si. Iste, 
hráč, ktorému dávame kvalitné 
podmienky, by mal preukazovať 
nejaký postup, zlepšovanie sa. 
Musím však podotknúť, že tenisti 
typu Nadala či Djokoviča sú ab-
solútnymi výnimkami. Preto si 
myslím, že nad garnitúrou, ktorú 
máme teraz, by sme nemali lámať 
palicu. Sú to hráči, ktorí majú 19 
– 20 rokov. A tenisovú budúcnosť 
ešte pred sebou.
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Tatra banka Open, najvýznamnejší teni-
sový  turnaj  na  Slovensku,  získal  ocenenie 
NAJLEPŠÍ CHALLENGER ROKA 2007 NA 
SVETE.  Rozhodnutie  členov  ATP  a  ITF, 
združených v challengerovej komisii, ozná-
mila Joanna Langhorneová, manažérka ATP 
pre challengerové turnaje, Igorovi Moškovi, 
riaditeľovi  turnaja,  iba  niekoľko  dní  po 
skončení ôsmeho ročníka. 

Na zväz prišlo súčasne od Juana Margetsa, 
viceprezidenta Medzinárodnej tenisovej fe-
derácie, pozvanie na slávnostné preberanie 
ceny, ktoré sa uskutoční v apríli budúceho 
roku  v  rámci  turnaja  majstrovskej  série 
v Monte Carle. Získať takéto vyznamenanie, 
v challengerovej sérii okruhu ATP,    je mi-
moriadnym úspechom pre organizátorov zo 

Slovenského tenisového zväzu. Veď v roku sa 
na celom svete uskutoční asi 180 challenge-
rových turnajov! „Turnaj za najlepší vyhod-
notila  challengerová  komisia,  funkcionári 
aj  hráči.  V  posledných  rokoch  dosahujete 
vysoký  štandard,  podujatie  je  výnimočné 
svojou infraštruktúrou, organizáciou a pro-
pagáciou,“ píše sa v liste Juana Margetsa a 
Vittoria  Selmiho,  riaditeľa  challengerovej 
sekcie ATP.

Challenger  Award  2007  –  ako  sa  presne 
toto ocenenie volá – získava Slovenský teni-
sový zväz po prvý raz. „Bol som na mnohých 
turnajoch. Viem porovnávať. Ocenenie ma 
teší najmä preto, že o ňom rozhodujú aj hrá-
či. Pre nich na turnaji robíme veľa. Vidieť, že 
to má odozvu,“ hovorí Igor Moška.

Pred siedmimi rokmi upútal Jakub Ďurech nášho foto-
reportéra Dušana Barbuša tým, že patril medzi zberačmi 
k najmenším. Kraťasy mu siahali po členky, aj tričko mal 
väčšie ako potreboval. Ale svoj post si zastal. 

„Zbiera od prvého ročníka turnaja Tatra banka Open,“ 
upozornila nás na vernosť 13-ročného Jakuba trénerka 
Monika Pírová, jedna z koordinátoriek zberačov. A 
priniesla nám i pamätnú fotku. Od premiéry v Inchebe, 
roku 2000, Jakub podrástol. Má už 167 centimetrov a 
dnes už oblečenie na ňom sedí ako uliate. Na turnaji 
chýbal len vtedy, keď si liečil zlomeninu nohy. Kvôli 
nej prestal hrať súťažne tenis, ale na svoj obľúbený 
šport nezanevrel. Keď ho Eva Kachlíková, ktorá má 
tradične pod palcom zberačov, pozve, vždy ide rád. 

je najlepším 
challengerom roka na svete

Nelámme palicu predčasne
Tibor  Macko,  prezident  Slovenského  tenisového  zväzu,  patril 

opäť medzi najvytrvalejších divákov na turnaji Tatra banka Open. 
Pochopiteľne,  pozrel  si  zápasy  slovenských  hráčov,  ale  aj  súboje 
viacerých zahraničných účastníkov. A nechýbal ani na vyvrcholení 
podujatia. Ponúkame jeho postrehy: 

Dominik HRBATÝ po operácii turnaj vynechal, ale rozdával autogramy.  
Po jeden si prišiel s dcérou aj Igor VIDA, generálny riaditeľ Tatra banky.

Zberač Jakub je pamätníkom 

Dekorácia na 8. ročníku Tatra banka Open – zľava: Carlos SANCHES, supervisor ATP, Igor MOŠKA, riaditeľ turnaja, víťaz Simone 
BOLELLI, finalista Alejandro FALLA, Igor VIDA,  generálny riaditeľ Tatra banky a Tibor MACKO, prezident STZ 
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 Možno vás po tomto turnaji 
nazvať šťastným mužom?

Som šťastný, lebo som vyhral.

 Stalo sa vám už niekedy, že ste 
čelili toľkým mečbalom?

Viackrát, ale nikdy sa mi nepo-
darilo odvrátiť ich všetky a potom 
vyhrať turnaj!

 Vaše finále s Kolumbijčanom 
Fallom malo zaujímavý priebeh. 
Po prvom sete vás už kde-kto od-
pisoval, dokonca pred zápasom 
väčšina pozorovateľov v Sibamac 
aréne favorizovala Fallu.

Nehral som dobre. V druhom 
sete som prehrával už 3:5, keď 
som sa konečne chytil. Odvrátil 
som mečbal v tajbrejku a dal som 
do tretieho setu všetko.

 Komu alebo čomu vďačíte za 
psychickú odolnosť?

Rok spoluprácujem s psycho-
lógom Stefanom Tamorim. Toto 
je čiastočne aj jeho zásluha, ale 
ja som o čosi skúsenejší, veď od 
apríla som hráčom svetovej stovky 
a stretávam sa s dobrými súpermi. 

 O vás sa vie, že ste príležitost-
ným  tréningovým  partnerom 
Rogera Federera. Ako to vzniklo?

Pred dvoma rokmi sme sa 
stretli prvý raz v Dohe. Z ATP 
ma oslovili, či by som chcel hrať 
s Federerom. Kto by s ním nechcel 
trénovať! Povedal som – samozrej-
me! Vlani sme hrali spolu v Paríži, 
v tomto roku pred turnajom 
v Madride.

 Ako vám to pomáha?
Hrať s Federerom je pre kaž-

dého hráča impulzom. Vidieť 
aký je uvoľnený, sústredený, 
pritom veľmi príjemný pri ko-
munikácii. 

 Čo si darujete z odmeny, kto-
rú ste v Bratislave získali?

Poviem pravdu, víťazstvo na 
turnaji má pre mňa väčšiu cenu. 
Vyhral som aj challenger v Tu-
nise, ale tento titul si cením viac. 
V Bratislave som zdolal lepších 
hráčov, dvoch zo stovky. A vážim 
si najmä to, akým spôsobom som 
vyhrával.

 Upútali ste jednou náušnicou 
v uchu. Je to talizman?

Niečo také. Prvú som si dal do 
ľavého ucha, keď som mal osem-
násť. Nedávno som ju zmenil na 
čiernu, ktorú teraz s obľubou 
nosím. 

je najlepším 
challengerom roka na svete

Kto by nechcel trénovať 
s Rogerom Federerom!

Hovorí Simone Bolelli, víťaz 8. ročníka Tatra banka 
Open, príležitostný sparingpartner svetovej jednotky

Do Bratislavy prišiel 22-ročný Simone Bolelli sám, bez trénera. 
Ten sprevádzal v Japonsku svojho ďalšieho zverenca, Suzukiho. 
Claudio Pistolesi (40), známy taliansky tréner, má v opatere, okrem 
Japonca a mladého Taliana, aj veterána Davide Sanguinettiho, 
premiérového víťaza turnaja Tatra banka Open. Bolelli dokázal 
v ôsmom ročníku svojho krajana úspešne napodobniť. A ako! 
V posledných troch zápasoch odvrátil štyri mečbaly. Rodák z 
Bologne už dva roky trénuje pod Pistolesiho vedením v Ríme.
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Najkrajšia Jakubova spomienka sa viaže k účasti 
olympijského šampióna Marca Rosseta, víťaza 
nášho turnaja z roku 2003. „Keďže som bol medzi 
zberačmi najmenší, obdaroval ma svojou rake-
tou,“ hovorí Bratislavčan, ktorý chodí do školy 
na Jelačičovej ulici. Zberačom chce byť dovtedy, 
dokedy ho budú trénerky volať. A kým mu to 
dovolí škola a rodičia. „Nesmiem zanedbať 
učenie,“ poznamenáva Jakub. Pri svojej ver-
nosti a vytrvalosti mal i kus smoly. Po tom, čo 
si vyliečil zlomeninu nohy, zlomil si ruku. A tak 
počas daviscupového finále s Chorvátskom na 
najslávnejšom stretnutí v Sibamac aréne 
chýbal. S odstupom času to dosť ľutuje. 

Zberač Jakub je pamätníkom 

Simone BOLELLI mal dôvod k spokojnosti - z Bratislavy si odviezol trofej aj 
šek na 12 250 eur

Dekorácia na 8. ročníku Tatra banka Open – zľava: Carlos SANCHES, supervisor ATP, Igor MOŠKA, riaditeľ turnaja, víťaz Simone 
BOLELLI, finalista Alejandro FALLA, Igor VIDA,  generálny riaditeľ Tatra banky a Tibor MACKO, prezident STZ 

VIZITKA VÍŤAZA
Simone BOLELLI sa narodil 8. októbra 1985 v Bologni. Profesionálom 

je od roku 2003, hráčom svetovej stovky sa stal v apríli 2007, najvyššie bol 
v júni - 65. V Bratislave hral s rankingom 85 ako štvrtý nasadený, po víťazstve 
skočil na 67. miesto. Vlani na TBO hral ako 126. tenista sveta a vypadol 
v 2. kole po prehre so Sluiterom. V tomto roku vyhral dva challangerové 
turnaje (Bratislava, Tunis) a vo dvoch bol vo finále. V kariére zarobil 422-
tisíc dolárov, z toho v tomto roku 270-tisíc.

Dvojstranu autorsky pripravila: Zuzana WISTEROVÁ
� 
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Mladšiemu z bratislavskej teni-
sovej bratskej dvojice patrilo v čase 
turnaja až  366. miesto v rebríčku. 
Keď zdolal o dva roky staršieho 
Čecha Iva Minářa, 107. na svete, 
spontánne sa rozhovoril: „Čakal som 
na tento turnaj tri mesiace. Už  som 
sa veľmi tešil  domov.“ 

Nedávno bol ešte hráčom NTC. 
Pred odchodom do zámoria bol 
v rebríčku 267. – najvyššie v karié-
re. Teraz sa pripravuje v Miami v 
skupine trénera Tarika Benhabilesa, 
bývalé kouča Roddicka, Gasqueta, 
Golovinovej a Monfilsa. Kamil 
priznal, že ho naďalej trápi problé-
mové rameno, kvôli ktorému mal na 
turnajoch veľa absencií. Po štvorhre 
musel na infúziu, masáže a na dvoj-
hru nastupoval 
s tabletkou proti 
bolesti. 

„Bojoval som 
a na bolesť zabudol,“ podotkol. Uvie-
dol aj to, že na zápas nastupoval tro-
chu premotivovaný. „Na začiatku mi 
strašne bilo srdce...“ Jeho súper, Ivo 
Minář, prišiel do Bratislavy z kórej-
ského Busanu, kde pár dní predtým 
vyhral 100-tisícový challenger. 

Ešte cennejšie bolo Kamilovo ví-
ťazstvo nad hráčom stovky Robinom 
Haasem. Vychádzajúca holandská 
hviezda patrila medzi favoritov 
turnaja.  „V prvom kole som hral 
lepšie, teraz som mal viac šťastia,“ 
priznal Čapkovič po trojsetovom 
osemfinále. „Tenis je aj o hlave a tú 
som mal v treťom sete lepšiu ako môj 
súper,“ dodal.

Slovenský tenista priznal, že ho 

pred turnajom lákalo dosiahnuť v 
Bratislave víťazstvo, podobne ako 
sa to podarilo vlani Mertiňákovi. 
„Som doma, hrám dobre, môžem 
turnaj vyhrať,“ uviedol. Haase (v 
rebríčku 97.) je prvým Čapkovi-
čovým skalpom spomedzi hráčov 
svetovej stovky. 

Zmena slovenskému tenistovi, 
v minulosti poprednému juniorovi, 
pomohla. Do Ameriky ho nasmero-
val Sergej Stachovskij, ktorý pobyt 
v Benhabilesovej skupine vyskúšal. 
Jemu sa neosvedčil. Zdá sa, že Ka-
milovi pomohol viac ako mladému 
Ukrajincovi, ktorý sa teraz v Brati-
slave zlepšuje pod vedením Tibora 
Tótha, bývalého trénera Hrbatého.

„Benhabiles je tenisový génius,“ 
chváli náš tenis-
ta francúzskeho 
trénera. Viac sa 
mu doteraz ve-

noval Fred Bonal. „Pracujem inak 
ako v NTC. Tam som viac hrával, 
teraz som viac robil na technike 
aj kondícii. Je príjemné počúvať 
komentáre o mojom zlepšení sa, 
pravda, je za tým veľa roboty. Dúfal 
som, že sa to aj ukáže,“ vravel po 
štvrťfinálovej prehre s neskorším 
víťazom Simone Bolellim. Proti 
Talianovi začal slabo, výkon však 
dokázal vystupňovať. Škoda, že ne-
využil mečbal... „To veľmi ľutujem. 
Najradšej by som bol na kurte a mal 
ešte jednu šancu. Určite by som ju 
neprepásol. Keď bol koniec zápasu, 
ani som neveril...“ dodal.

Na turnaj v Sibamac aréne nastú-
pil s predsavzatím získať potrebné 

body, aby sa dostal do kvalifikácie 
Australian Open 2008. Poskočil o 53 
priečok, na 313. miesto a mal ešte 
v pláne do konca sezóny čosi uhrať. 

Na otázku, či sa cíti hráčom štvrtej 
stovky, v ktorej je, a kde by sa rád 
videl o rok, odpovedal veľmi sym-
paticky: „Rebríček o niečom hovorí. 
Som tam, kde som, lebo je to zrkadlo 

výsledkov za celý rok. Rád by som 
sa ale videl v stovke. S takouto am-
bíciou budem pokračovať v USA. 
Som na dobrej ceste, potrebujem 
sa poriadne uchytiť.“ Pravda, musí 
držať rameno, kvôli ktorému na na-
sledujúcom turnaji už v prvom kole 
musel skrečovať zápas v treťom sete 
v britskom Sunderlande.           (zw)   

„Som vďačný tenisovému zväzu za voľnú kartu,“ povedal Kamil 
Čapkovič (21 r.) na svojej prvej tlačovke na turnaji Tatra banka Open. 
Kamil bol jediným zo slovenskej sedmičky v hlavnom turnaji, ktorému 
sa podarilo vyhrať v prvom kole. Vyhral aj v druhom a vo štvrťfinále 
ho od postupu delila jediná loptička...

Tatra banka Open 2007 
5. – 11. 11. 2007 

D v o j h r a
kvalifikácia
1. kolo: Panfil (Poľ.) – Crivoi (1-Rum.) 62, 
36, 64, Kunnap (Est.) – Jebavý (ČR) 63, 46, 
76(6), Krošlák – Švarc 63, 75, Vlasov (7-
Rus.) – Zelenay 62, 63, Stachovskij (2-Ukr.) 
– Feitsch (Rak.) 61, 62, Farkas – Kovalík 
26, 60, 62, Martin – Klempa 67(5), 62, 64, 
Chramosta (ČR) – Cerovič (5-Chorv.) 64, 26, 
64, Lojda (3-ČR) – Miklušičák 75, 75, Kloniusz 
(Poľ.) – Krkoška (ČR) 75, 76(2), Pažický 
– Sikora 75, 63, de Chaunac (8-Fr.) – Charroin 
(Fr.) 64, 64, Cakl (4-ČR) – Brunström (Švéd.) 
63, 64, Macko – Janúch 63, 60, Polášek 
– Scherrer (Švajč.) 76(6), 46, 63, Stančík (6) 
– Mečíř 61, 61, 2. kolo: Panfil – Kunnap 

64, 62, Vlasov – Krošlák 64, 64, Stachovskij 
– Farkas 60, 62, Chramosta – Martin 76(3), 
64, Koniusz – Lojda 46, 76(5), 76(4), de 
Chaunac – Pažický 63, 62, Cakl – Macko 61, 
76(4), Polášek – Stančík 76(5), 63, 3. kolo 
(finále): Vlasov – Panfil 75, 63, Stachovskij 
– Chramosta 63, 61, de Chaunac – Koniusz 
63, 76(3), Polášek – Cakl 76(5), 63.
hlavná súťaž
1. kolo: Koubek (1-Rak.) – Semjan 61, 62, 
Sluiter (Hol.) – Kližan 76(4), 63, Zverev (Nem.) 
– Sabau (Rum.) 76(0), 62, Hanescu (5-Rum.) 
– Čevenák 63, 76(4), Tipsarevič (3-Srb.) 
– Economidis (Gr.) 16, 76(3), 64, Šnobel (ČR) 
– Polášek 63, 64, Falla (Kol.) – Lacko 62, 75, 
Hernych (ČR) – Vaněk (8-ČR) 76(5), 63, Haase 
(7-Hol.) – Martiňák 64, 36, 63, Čapkovič 
– Minář (ČR) 67(2), 63, 64, Stachovkij – Zíb 

(ČR) 63, 62, Bolelli (4-Tal.) – Okun (Izr.) 76(5), 
63, Koroľov (6-Rus.) – de Chaunac 64, 64, 
Pless (Dán.) – Minář (ČR) 46, 63, 63, Marach 
(Rak.) – Ungur (Rum.) 64, 75, Berrer (2-Nem.) 
– Vlasov 63, 62, 2. kolo: Koubek – Sluiter 
76(12), 75, Hanescu – Zverev 67(4), 61, 61, 
Tipsarevič – Šnobel 64, 76(4), Falla – Hernych 
64, 64, Čapkovič – Haase 76(5), 36, 63, Bolelli 
– Stachovskij 64, 62, Koroľov – Pless 62, 16, 
76(8), Berrer – Marach 76(9), 61, ŠF: Koubek 
– Hanescu 67(2), 63, 62, Falla – Tipsarevič 60, 
46, 63, Bolelli – Čapkovič 63, 46, 76(5), Berrer 
– Koroľov 64, 75, SF: Falla – Koubek 63, 46, 
61, Bolelli – Berrer 26, 76(6), 64, F: Bolelli 
– Falla 46, 76(7), 61.

Š t v o r h r a
1. kolo: Cibulec, Levinský (1-ČR) – Lacko, 
Kližan 64, 64, Haase, Sluiter – Groen, Hanescu 

(Hol./Rum.) 76(1), 26, 10:6, Auckland, 
Hutchins (3-V.Brit.), - Martin, Semjan 64, 
76(4), Polášek, Zelenay – Economidis, 
Stachovskij 61, 64, Haggard, Zverev (JAR/
Nem.) – Falla, Marach w.o., Scherrer, Zovko 
(4-Švajč./Chorv.) – Colangelo, Motti (Tal.) 
61, 62, Brunström, Cerretani (Švéd./USA) 
– Minář, Zíb 63, 76(4), Mertiňák, Pála (2-
SR/ČR) – Čapkovič, Červenák 64, 64, ŠF: 
Cibulec, Levinský – Haase, Sluiter 64, 62, 
Polášek, Zelenay – Auckland, Hutchins 
63, 57, 10:4, Haggard, Zverev – Scherrer, 
Zovko 64, 67(4), 10:4, Brunström, Cerretani 
– Mertiňák, Pála 46, 76(3), 10:6, SF: Cibulec, 
Levinský – Polášek, Zelenay 75, 76(9), 
Haggard, Zverev – Brunström, Cerretani 
64, 57, 10:1, F: Cibulec, Levinský – Haggard, 
Zverev 64, 26, 10:8. 

Kamil Čapkovič počul  
aj tlkot svojho srdca
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Ritro Slovak Open na päťku

Ak štatistické vyhodnotenie strán-
ky zoberieme podľa krajín – pocho-
piteľne, prím má Slovensko. Náš 
turnaj si však na internete našli aj 
v Kolumbii. Iste boli zvedaví na 
vystúpenie Alejandra Fallu, prvého 
juhoamerického finalistu v Brati-
slave.

Tohtoročné čísla potvrdzujú 
enormný nárast záujmu o turnaj 
medzi internetovými tenisovými 

fanúšikmi. Veľkej obľube sa tešil 
priamy prenos cez infonet tv, ale 
aj sprostredkovanie priebežných 
výsledkov z vedľajších dvorcov. 
Niekoľko respondentov sa zapojilo 
aj do ankety sledujúcej jediný zámer 
– pripraviť o rok ešte lepší servis pre 
tých, ktorí nemajú možnosť prísť do 

Sibamac arény. Mnohí si želajú viac 
fotografií a informácií o hráčoch. Iní 
by chceli tipovaciu súťaž o ceny. Prí-
padne aktuality aj v inom jazyku ako 
slovenčine. Zdatní tenisoví surferi si 
podrobné štatistiky o hráčoch vedia 
nájsť na stránke Asociácie tenisových 
profesionálov, kam sa mohli z našej 
stránky pre-
kliknúť. Je-
den z účast-
níkov anke-
ty vyslovil 
ž e l a n i e , 
aby o  rok 
v Bratislave 

štartoval dlháň Ivo Karlovič. Mi-
mochodom, už u nás v minulosti 
bol. Súčasťou stránky bola i diskusia. 
Mrzí nás, že jej úroveň po prvých 
dňoch upadala. Všetky dobré pod-
nety určite využijeme, keď budeme 
pripravovať stránku budúceho roč-
níka turnaja.                               (zw)

Vo svojej správe Parnellová vy-
zdvihla organizáciu, výborné pod-
mienky v Sibamac aréne NTC, ktoré 
dosahovali štandard turnajov kate-
górie Tier III (do tejto skupiny patria 
podujatia s dotáciou 175-tisíc USD 
v Memphise, Bogote, Cincinnati...). 
„Turnaj mal vysoko profesionálny 
priebeh, s ktorým boli všetky hráčky 

spokojné,“ zdôrazňuje vo svojom 
hodnotení Parnellová. 

Slovenský tenisový zväz, v spo-
lupráci s www.infonet.tv, pripravil 

zo všetkých zápasov na centrálnom 
dvorci priamy prenos cez internet 
(okrem finále dvojhry, ktoré vy-
sielala STV). Súčasťou webstránky 
www.ritroslovakopen.sk bolo aj 
live skóre, aktuality a informácie o 
programe. 

Za 9 turnajových dní, vrátane 
kvalifikácie, sme zaznamenali na 
stránke 7698 unikátnych návštevní-
kov, ktorí si stránku pozreli 28 210 
ráz. Záujemcovia o výsledky a infor-
mácie si zobrazili turnajovú stránku 
48 057 ráz. Podľa grafu návštevnosti 

sa tenisoví fanúšikovia najviac zau-
jímali o štvrtkové dianie v Sibamac 
aréne, keď v zápase dňa proti sebe 
nastúpili v osemfinále Dominika 
Cibulková a Češka Iveta Benešová. 
Jeden návštevník surfoval na stránke 
v priemere 4 minúty. Surferi na Ritro 
Slovak Open boli prevažne z európ-
skych krajín – najviac zo Slovenska, 
potom z Česka, ale aj z Nemecka, 
Poľska, Ruska, Ukrajiny, Talianska, 
Francúzska, Chorvátska. Bezmála 
400 kliknutí sme zaznamenali aj 
z USA.

Podľa  hodnotenia  britskej  supervisorky  októbrového  ženského 
turnaja  Ritro  Slovak  Open  Denise  Parnellovej  dostalo  podujatie 
päťku,  čo  je  najvyššia  možná  známka  kvality.  Hodnotí  sa  podľa 
stupnice 1 – 5, keď jednotka je najhoršia známka. 

Za deväť dní 8.  ročníka  turnaja challengerovej  série ATP Tatra 
banka  Open  sme  zaznamenali  na www.tatrabankaopen.sk  18  853 
unikátnych návštevníkov, ktorí stránku navštívili 67 698 ráz. Počet 
zobrazení je rekordný – 383 778. 

Našli nás aj fanúšikovia v Kolumbii

ŠtatiStika rSo tBo
unikátni návštevníci 7698 18 853
Počet návštev 28 210 67 698
Počet zobrazení 48 057 383 778
Skratky: RSO – Ritro Slovak Open, TBO – Tatra banka Open
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Tohtoročný TATRA BANKA 
OPEN bol z hľadiska dosiahnutých 
výsledkov slovenských hráčov jeden 
z najmenej úspešných v histórii 
organizovania tohto vrcholného 
podujatia. Česť slovenského tenisu 
zachraňoval len Kamil Čapkovič, 
ktorý sa prebojoval do štvrťfinále. 
Rovnako za povšimnutie stoja výko-
ny dvojice Zelenay, Polášek vo štvor-
hre, ktorá ukázala veľkú perspektívu. 
Avšak nedá mi neodporovať kriti-
kom, ktorí sa vždy po neúspechu 
ponáhľajú hodnotiť a vynášať súdy 
nad hráčmi a ich trénermi. S veľ-
kou chuťou kritizujú najmä hráčov 
a trénerov NTC. Naši hráči sú pre 
nich neperspektívni a slabí. Tréneri 
neodborní a zle trénujúci. Prekáža 
im systém práce v NTC. Pritom 
nevidia veci v širšom kontexte. To, 
že sú za tým tisícky odtrénovaných 
hodín a enormné úsilie, ich nezaují-
ma. Chcú byť počúvaní a toto je pre 
nich dobrá príležitosť.

Fakt, že momentálne najlepší 
slovenskí hráči (s výnimkou Hr-
batého) nie sú zatiaľ hviezdami ako 
Sampras, Agassi, Federer, Nadal 
a im podobní, viem aj bez upozor-
nenia týchto „odborníkov“. Také 
hviezdy, ako spomenutí hráči, sa 
nerodia každý rok. Sú výnimoční 
svojím talentom, ale aj mentálnou 
vyspelosťou už v skorom veku. Sú 
vzorom pre všetkých, ale nie každý 
je schopný dosiahnuť na rovnaké 
méty. Avšak uznanie, teda aspoň 
u ľudí, ktorí tenisu rozumejú, si 
zaslúžia aj hráči z prvej päťdesiatky 
či stovky rebríčka ATP. Na tieto 
pozície môžu, podľa môjho názoru, 

dosiahnuť aj naši hráči. Samozrej-
me, či ich dosiahnu, to závisí od 
mnohých faktorov, ktoré k tenisu 
patria. A v neposlednom rade aj od 
hráčov samotných.

Istý novinár sa ma prednedáv-
nom spýtal, prečo Martin Kližan 
- po svojom triumfe na juniorskom 
Roland Garros - tak stagnuje. Aj 
kvôli tomuto názoru a spomínanej 
kritike som urobil analýzu reb-
ríčkových postavení vybraných 
hráčov. V tabuľke uvádzam ich 
umiestnenia v jednotlivých rokoch, 
aby sme získali obraz o rýchlosti 
napredovania a zlepšovaní sa na-
šich hráčov. 

MENO ROČNÍK VEK-18 VEK-19 VEK-20 VEK-21 VEK-22
Hrbatý 1978 77 43 45 21 27
Kučera 1974 214 181 57 74 63
Krošlák 1974 716 245 86 115
Federer 1981 301*/64 29 13 6 2
Nadal 1986 235*/47 2 2 2
Djokovič 1987 187*/83 16 3
Roddick 1982 158 14 10 1 2
Ferrer 1982 407 219 59 71 48
Gasquet 1986 93*/109 16 18 8
Davydenko 1981 652 134 79 85 44
González 1980 580 412 115 135 18
Agassi 1970 25*/3 7 4 10 9
Sampras 1971 97*/81 5 6 3 1
Ljubičič 1979 334 281 77 91 37

S hviezdičkou je označené poradie v rebríčku, keď mal hráč menej ako 18 rokov. 

ladislav Simon,
tréner NTC

Každoročne  sa  koncom  tenisovej  sezóny  upriami 
pozornosť  slovenskej  tenisovej  verejnosti  na  najlepšie 
dotovaný turnaj na Slovensku – TATRA BANKA OPEN. 
Pre funkcionárov je vyústením ich celoročnej práce. Pre 
trénerov je to príležitosť prezentovať výsledky svojej práce 

pred domácim publikom. Pre hráčov možnosť predviesť 
sa pred známymi a zviditeľniť sa vo svojej krajine. Všetci 
naši hráči pristupujú k príprave na tento turnaj s plnou 
vážnosťou. Je to pre nich výnimočný turnaj. O to väčšie 
je ich sklamanie, ak nepodajú očakávaný výkon.

Stagnujeme?

Lukáš LACKO prehral s Fallom a 
po štvrtý raz odchádza z TBO bez 
víťazného zápasu

 
Michael Berrer 1980 874 624 53
Simone Bolelli 1985 637 249 85
Alejandro Falla 1983 1379 279 96
Stefan Koubek 1977 549 124 51

Postavenie semifinalistov  
TBO 2007 v rebríčku
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Nechcem týmto navodzovať dojem, že všetko, čo robíme v NTC je 
dobré, a že nie je čo zlepšovať. Kto pracuje, robí aj chyby. Je pravda, že 
hráčom často chýba profesionalita a väčšia zanietenosť pre tréningový 
proces. To sú však atribúty, ktoré sa dajú postupne zlepšovať. Bol by 
som rád, keby si aj hráči vstúpili do svedomia a spýtali sa sami seba, 
či robia pre svoj rast maximum. Len od nich závisí, kam až   to vo 
svojej tenisovej kariére dotiahnu. Snažme sa preto byť im oporou. 
Nelámme  nad  nimi  palicu  a  buďme  jeden  druhému  nápomocní. 
Vyhýbajme sa ohováraniu a intrigám, lebo to škodí najviac sloven-
skému tenisu. Spojme svoje sily,  lebo  iba tak môžeme konkurovať 
ostatným krajinám. Držím všetkým hráčom a  trénerom palce v ich 
spoločnom úsilí.

Z uvedených faktov vyplýva, že v súčasnosti nemáme hráčov typu 
Federer, Nadal, Agassi, ktorí sa dostali do absolútnej  špičky už ako 
17-roční.  Je tiež možné, že tieto pozície naši hráči ani nedosiahnu. 
To však neznamená, že pre náš daviscupový tím z nich nemôžu vy-
rásť platní hráči s rankingom v päťdesiatke rebríčka ATP. S tímom 
zloženým z takýchto hráčov sa dá dosiahnuť vysoké umiestnenie.

Pozrime sa preto podrobnejšie na našich dvoch mladých daviscupových 
reprezentantov, Lukáša Lacka a Martina Kližana, na ich účinkovanie na 
TATRA BANKA OPEN a v sezóne.

Prehľad ďalších hráčov na TBO, 
ktorí sa do stovky dostali po dvad-
siatke: Hanescu mal 22, Hernych 
25, Luzzi a I. Minář po 21, Sluiter, 
Tipsarevič a J. Vaněk po 22, Zíb 29.

ako hrali naši 
Lukáš  Lacko prehral v 1. kole 

s neskorším finalistom Fallom. 
Jeho výkon nebol oslnivý. Bol málo 
agresívny a výbušný. Dal do svojej 
hry veľmi málo pozitívnych emócií. 
Avšak z hráčov, hrajúcich na turnaji, 
boli mladší iba dvaja. Podľa umiest-
nenia účastníkov 8. ročníka turnaja 
Tatra banka Open v rebríčku ATP, 
dosiahnutého v 20 rokoch, je na 6. 
mieste. Dosiahol počas roka niekoľ-
ko pozoruhodných výsledkov (ví-
ťazstvo na 50-tisícovom challengeri 
v Koldingu, finále na 100-tisícovom 
challengeri v Istabule a na 35-tisíco-
vom v Rijeke) ). Posunul sa takmer 
o 100 miest v rebríčku ATP, je na 
138. mieste. Je to málo? Máme nad 
ním mávnuť rukou, že na to nemá? 
Určite nie. 

Martin Kližan, najmladší účast-
ník turnaja. Prehral rovnako v 1. 
kole s Raemonom Sluiterom, veľmi 
skúseným a ostrieľaným Holan-
ďanom. Jeho výkon nebol zlý, ale 
čakalo sa viac. Pri väčšom „zahryz-
nutí“ sa do súpera mohol pomýšľať 
aj na víťazstvo. Napriek tomu sa 
zlepšil za rok o 772 miest (1155. 
– 387.). Je tretím hráčom na svete 
do 18 rokov v ATP rebríčku. Pred 
ním je len Young z USA a Nišikori 
z Japonska, ktorého Kližan nedávno 
vo výbornom zápase zdolal. Isteže, 
Martin je niekedy príliš „hore“ so 
sebavedomím a na kurte pôsobí 
miestami arogantne. On o tom vie 
a snaží sa na tom pracovať. Ale pre 
tieto jeho chyby predsa nemôžeme 
povedať, že z neho nič nebude. Opäť 
záleží hlavne na ňom ako rýchlo 
pochopí, že tenis si vyžaduje sto-
percentnú profesionalitu.

záver
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Mala za sebou vynikajúci rok. 
Triumfovala na turnaji v Indian 
Wells, postúpila do finále na Bali, v 
Luxemburgu, v dramatickom finiši 
o postup medzi osmičku vyhrala 
koncom októbra turnaj v rakúskom 
Linzi a otvorila si tak bránu do špa-
nielskeho hlavného mesta. 

Ako turnajová osmička sa rodáčka 
z Popradu v červenej skupine podľa 
kľúča stretla s dvojkou Svetlanou 
Kuznecovovou z Ruska, štvorkou 
Anou Ivanovičovou zo Srbska a 
ďalšou ruskou tenistkou, šestkou 
Mariou Šarapovovou. V druhej žltej 
skupine narazili na seba tenistky s 
nepárnymi číslami: jednotka Justine 
Heninová z Belgicka, trojka Jelena 
Jankovičová zo Srbska, päťka Serena 
Williamsová z USA, sedmička Anna 
Čakvetadzeová z Ruska. Na náhrad-
níckej stoličke sedela pripravená 
Francúzka Marion Bartoliová. 

Tri z nich už turnaj vyhrali: S. 
Williamsová v roku 2001, Šarapo-
vová 2004, Heninová vlani. Tri prišli 
ako debutantky: Jankovičová, Ivano-
vičová, Čakvetadzeová - a neskôr sa 
k slovu dostala aj Bartoliová. 

Daniela si išla turnaj užiť

„Turnaj beriem ako odmenu za 
celoročnú drinu: V spoločnosti 
najlepších svetových hráčok si ho 
chcem užiť,“ vravela pred cestou 
do Madridu 24-ročná slovenská 
tenistka. Do Španielska sa vybra-

la pár dní pred turnajom, aby si 
zvykla na prostredie, na desaťtisí-
covú Madrid arénu s greensetovým 
dvorcom, na odskok loptičky vo 
vyššie položenom meste s redším 
vzduchom. I na časové zvyklosti 
Španielov, ktorí majú dlhý večer, a 
tak sa denný program troch zápasov 
v základnej skupine začínal až o 
18.00 h - s predpokladaným koncom 
okolo polnoci.

Srbka Jankovičová zvládla pred 
turnajom aj reklamné záväzky na 
ligovom futbalovom zápase v Se-
ville, kam si odskočila privátnym 
lietadlom. V polčase narýchlo pri-
pravili domáci organizátori v strede 
ihriska sieť a svetová trojka odohrala 
na trávniku niekoľko tenisových 
výmien s bývalým domácim hráčom 
Pablom Alfarom. Zatlieskalo im 
takmer 50-tisíc divákov. 

„Už som hrala tenis na plnom 
dvadsaťtisícovom štadióne, ale toto 
bol vyše dvojnásobok. Nikdy neza-
budnem na magickú atmosféru v 
Seville. Navyše som domácim pri-
niesla šťastie, nad Realom Madrid 
vyhrali 2:0,“ tešila sa srbská tenistka. 
So silným zážitkom sa hneď po 
návrate zverila v luxusnom hoteli 
Westin Palace v centre Madridu 
svojim súperkám. 

„Všetky sme tu kamarátky. Ale 
zároveň každá z nás chce na kurte 
vyhrať. Takže na dvorci si nič ne-
darujeme, ale mimo neho spolu 

hovoríme a máme zábavu,“ tvrdila 
Jankovičová. Jelenu sprevádzala na 
turnaji mama, brat, kouč a kon-
dičný tréner. Každá hráčka mala v 
Madride o čosi širší sprievod ako 
na bežnom turnaji. 

V lóži Daniely Hantuchovej sedeli 
v zápasoch, okrem mamy Marian-
ny a brata Igora, aj tréner Ángel 
Giménez z barcelonskej akadémie 
Sanchez/Casal a kondičný tréner. 

Proti Šarapovovej  
nevyužila šance

Belgičanka Heninová vykročila 
za obhajobou titulu tou správnou 
nohou. V úvodnom stretnutí maj-
strovstiev sveta zdolala Čakvetadze-
ovú 6:1, 7:6 (4). „Začiatky bývajú na 
každom turnaji zložité. Dnes mi ešte 
nešlo podanie,“ vyhlásila víťazka 
na tlačovej besede. Post svetovej 
jednotky mala istý aj na konci roka 
bez ohľadu na výsledky v Madride. 
Trochu prekvapilo, že hala sa na 
zápasoch prvého dňa zaplnila len 
spolovice. Pritom vstupné 15 - 35 
eur nemohlo byť pre tenisových 
priaznivcov prekážkou. 

Vo večernom zápase nastúpili na 
fialový dvorec Hantuchová so Šara-
povovou. Pre ruskú tenistku hovoril 
lepší pomer vzájomných duelov 
5:1, pre našu hráčku rozohratosť z 
posledných turnajov. Šarapovová 
nehrala pre bolesti pravého ramena 
celý mesiac.

Zápas začali obidve aktérky pre-
hratým servisom, po treťom geme sa 
Hantuchová ujala vedenia 2:1. Vie-
dla ešte 4:3, ale potom prehrala tri 
gemy za sebou, a tým aj prvý set.

Naša tenistka si v prestávke me-
dzi setmi zavolala z hľadiska na 
dvorec trénera Giménza, radila sa o 
taktike. Aj v ďalšom priebehu však 
striedala na dvorci výborné chvíle 
so slabšími. Viedla 1:0, prehrávala 
1:3 a potom už márne doťahovala 
náskok súperky. 

Šarapovová vo vyrovnanom súbo-
ji lepšie servovala, hrala aktívnejšie 
(víťazné lopty 31:14 pre Rusku). 
Slovenská hráčka potrápila súperku 
ešte v závere druhého setu, odvrátila 
štyri mečbaly. Piaty za stavu 5:6 
returnovala Daniela do autu.

„Mala som svoje šance, ale som 
ich nevyužila,“ povzdychla si Han-
tuchová po stretnutí. „Šarapovovej 
dnes vychádzalo podanie, vždy 
vytiahla skvelý servis, keď to potre-
bovala. Nedostala som sa poriadne 
do tempa.“ Naša tenistka mala na 
zdravotné ťažkosti bývalej svetovej 
jednotky pred turnajom svoj názor: 
„Na konci sezóny ich má zrejme 
každá z nás, len sa o tom menej 
hovorí. Z toho jej zranenia sa mož-
no urobilo viac, než v skutočnosti 

bolo treba. Na druhej strane mala 
dosť času na oddych, a to je dnes jej 
výhoda.“ Hantuchová priznala pre-
trvávajúce problémy s chodidlom 
pravej nohy, no liečiť ho bude až 
po sezóne.

Program prvého dňa uzavrel 
hlboko po polnoci súboj Ivanovi-
čová - Kuznecovová 6:1, 4:6, 7:5, po 
ktorom si srbská kráska užívala na 
kurte nielen víťazstvo, ale aj oslavu 
20. narodenín. Španieli jej pripravili 
obrovskú tortu, sympatická Ana ňou 
pohostila aj divákov, čo jej zaspievali 
Happy Birthday. Srbka sa dostala do 
postele o tretej nadránom.

záblesky  
na ivanovičovú nestačili

Hantuchová mohla oživiť postu-
pové šance v druhom zápase práve 
proti Ivanovičovej. Nestalo sa.

V prvom sete nezachytila úvod. 
Prehrávala už 0:5, keď získala prvý 
gem. Naša tenistka bojovala, zdra-
matizovala druhý set - zo stavu 2:4 
sa prepracovala k dvom setbalom, 
ale v dramatickom tajbrejku mala 

Madrid tlieskal elite, aj Daniele Hantuchovej
Belgičanka Justine Heninová, svetová jednotka, potvrdila na majstrovstvách sveta WTA Tour tenisovú korunu

V čase, keď na u nás padli prvé snehové vločky novej zimy, sa 
v teplom Madride stretli najlepšie tenistky tejto sezóny v súboji o 
korunu majsterky sveta WTA Tour i prémie z trojmiliónovej dotácie. 
Slovenský tenis hrial turnaj o to viac, že po piatich rokoch sa medzi 
špičku v dvojhre prebojovala Daniela Hantuchová. 

Radosť Daniely HANTUCHOVEJ po víťaznom zápase s Kuznecovovou 

Krásna Ana IVANOVIČOVÁ na tlačovej konferencii
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Madrid tlieskal elite, aj Daniele Hantuchovej
Belgičanka Justine Heninová, svetová jednotka, potvrdila na majstrovstvách sveta WTA Tour tenisovú korunu

pevnejšie nervy Ivanovičová. Po 
prehre 2:6, 6:7 (9) už Hantuchová 
stratila postupové šance. 

„Neskoro som začala hrať dobre,“ 
priznala Daniela. „Svoj tenis som 
hrala až v polovici druhého setu. 
Predviedla som vari len päťdesiat 
percent toho, na čo som si tu trúfala. 
Napokon to boli z mojej strany len 
záblesky.“

Po prvom sete si z hľadiska po-
zvala na dvorec trénera Giméneza, 
pozorne počúvala jeho rady. „Upo-
kojoval ma. Vravel, že sa zbytočne 
ponáhľam, čo som si sama príliš 
nevšimla. Dovtedy som hrala na 
jeden - dva údery. Pritom Ivano-
vičovej stačilo párkrát prehodiť 
loptičku a chyby prichádzali aj z jej 
strany.“ Srbka si druhým víťazstvom 
posilnila semifinálové ambície.

V žltej skupine odstúpila už vo 
svojom prvom zápase Serena Wil-
liamsová, sťažujúc sa na bolesti ľavé-
ho kolena. Svoje miesto prenechala 
náhradníčke Bartoliovej. Popri fa-
voritke Heninovej tak bojovali o po-
stup Jankovičová s Čakvetadzeovou.

jednotka splatila dlh 
Bartoliovej

Štvrtkový voľný deň v programe 
využila Hantuchová po dlhom 
spánku na krátku popoludňajšiu 
prechádzku v meste, podvečer ju 
už čakal tréning na dvorcoch vo 
veľtržnom areáli Recinto Ferial 
Casa de Campo. Na tréning hráčok 
chodili do susednej budovy desiatky 
divákov, tenisových fanúšikov láka-
lo aj mnoho stánkov so športovými 
potrebami.

Ivanovičovú čakali popoludní 
povinnosti pre sponzora na stavbe 
pripravovaného tenisového areálu. 
Ani so stavbárskou prilbou na hlave 
jej nechýbal šarmantný úsmev - fo-
toreportéri si opäť prišli na svoje.

Večer sa na centrálnom dvorci 
Heninová vyvŕšila na Bartoliovej 
rekordným výsledkom v doterajšej 
37-ročnej histórii svetového šampi-
onátu - 6:0, 6:0. Belgičanka splatila 
svojej francúzskej súperke dlh za 
semifinálovú prehru z Wimbledonu 
- aj s úrokmi. Od tohto stretnutia na 
londýnskej tráve ťahala Heninová v 
druhej časti sezóny víťaznú šnúru a 
nedala si ju pretrhnúť ani v Madride. 
Druhé postupové miesto zo žltej 
skupiny si v súboji Čakvetadzeová 
- Jankovičová prekvapujúco zabez-
pečila ruská tenistka. Z červenej 
skupiny sa s Ivanovičovou kvalifiko-
vala do semifinále aj Šarapovová.

radosť prišla na konci

Pri piatkovej rozlúčke s tur-
najom sa dočkala víťaznej radosti 
aj Hantuchová. Proti ruskej rivalke 
Kuznecovovej z tej istej akadémie 
Sanchez/Casal síce začala tradične 
pomalšie. Keď však v prvom sete 
dotiahla z 1:4 na 4:4 a vyhrala taj-
brejk 9:7, už svetovú dvojku zmietla 
z kurtu. Slovenská tenistka predvá-

dzala svoj rýchly, ag-
resívny tenis zo zá-
kladnej čiary, vodila 
si súperku od jed-
nej čiary k druhej a 
presne zakončovala. 
Víťazstvu zatlieskala 
takmer plná Madrid 
aréna, žiaľ, pre Han-
tuchovú už prišlo na 
majstrovstvách sveta 
neskoro.

„Opäť som sa pre-
svedčila, že najlepšie 
hrám, keď som uvoľ-
nená a mám radosť 
z tenisu. Hneď po 
zápase mi napadlo, 
že keby som takýto 
výkon predviedla aj 
v predchádzajúcich 
stretnutiach šamio-
nátu proti Šarapo-
vovej aj Ivanovičo-
vej, mohlo to byť 
iné - veď o výsledku 
sa rozhodovalo v 
niekoľkých zlomo-
vých momentoch,“ 
skonštatovala Han-
tuchová.

Daniela tak ví-
ťazstvom uzavrela 
rok 2007, v ktorom 
sa po štyroch sezó-
nach vrátila do svetovej desiatky. 
„Už sa teším na oddych v teple pod 
palmami,“ lúčila sa s turnajom, 
ale Madrid opustila až na konci 
týždňa. V sobotu žiarila s ďalšími 
tenistkami na galavečere v hoteli 
Midnight Rose.

Tréner Ángel Giménez posunul 
Hantuchovú v tomto roku z 18. na 9. 
miesto a cíti, že sa stále môže rozví-
jať jej talent. Cení si, že jeho hráčka 
sa nebojí tvrdej tréningovej driny. 
„Potrebuje stabilizovať formu, aby 
sa v zápasoch vyhla výkyvom. Raz 
môže vyhrať grandslamový turnaj,“ 
predpovedal skúsený odborník.

o rok sa ženská špička  
stretne v Dohe

Svoj rozprávkový tenisový rok za-
končila Justine Heninová finálovým 
víťazstvom nad Mariou Šarapovo-
vou po triapolhodinovom maratóne 
5:7, 7:5, 6:3. Za stavu 3:3 v treťom 
sete došli Ruske sily a Belgičanka 

vravela, že ich mala dosť aj na ďalší 
set. Heninová si pripísala víťaznú 
prémiu milión dolárov.

Ktorá iná hráčka by si zaslúžila 
vyhrať posledný zápas sezóny, než 
práve ona? Justine sa aj v Madride 
presadila na dvorci svojím nátlako-
vým tenisom s vynikajúcim jedno-
ručným bekhendom. Je psychicky 
silná. Po tom, čo sa po minulej 
sezóne rozviedla s Pierrom-Yvesom 
Hardennom, jej energiu dáva rodi-
na.. O úspechy sa delí s trénerom 
Carlosom Rodriguezom. V roku 
2007 vyhrala desať titulov, vrátane 
grandslamových Roland Garros a 
US Open. Zo 67 zápasov prehrala 
len štyri. Ako prvá tenistka zarobila 
v sezóne vyše 5 miliónov dolárov.

Nebude to ľahké obhajovať v 
roku 2008, keď sezóna vyvrcholí 
majstrovstvami sveta už v katarskej 
Dohe a so zvýšenou finančnou 
prémiou 4,45 mil. dolárov.

PETER SKALKA, Madrid
FOTO: AUTOR

Slovenské tenistky na MS WTA TOUR
D v o j h r a

Karina Habšudová 1996 v New Yorku 1. kolo
Daniela Hantuchová 2002 v Los Angeles 1. kolo
Daniela Hantuchová 2007 v Madride nepostúpila do semifinále

Š t v o r h r a
Janette Husárová 2002 v Los Angeles víťazka (s Ruskou Dementievovou)
(Výsledky MS WTA Tour 2007 sú na 14. strane)

Radosť Daniely HANTUCHOVEJ po víťaznom zápase s Kuznecovovou 

Justine HENINOVÁ pred svojou madridskou kartou, 
ktorá Belgičanke priniesla šťastie, lebo obhájila titul

Každá hráčka mala na turnaji svoju 
kartu – HANTUCHOVÁ dostala 
srdcové eso



TOP 20 NA SVETE

P
o

ra
d

ie
 r

e
b

rí
č

k
o

v
 A

T
P

 a
 W

T
A

 T
O

U
R

 j
e

 k
1

9
. 

1
1

. 
2

0
0

7

JUNIORI

P
o

ra
d

ie
 r

e
b

rí
č

k
a

 T
E

 j
e

 k
 1

5
. 

1
1

. 
2

0
0

7

JUNIORKY

A
T

P
  

D
V

O
JH

R
A

1. Federer (Švajč.)     7180
2. Nadal (Šp.) 5735
3. Djokovič (Srb.) 4470
4. Davydenko (Rus.) 2825
5. Ferrer (Šp.) 2750
6. Roddick (USA)  2530
7. González (Čile) 2005
8. Gasquet (Fr.) 1930
9. Nalbandian (Arg.) 1775

10. Robredo (Šp.) 1765
11. Murray (V.Brit.) 1755
12. Haas (Nem.) 1720
13. Blake (USA) 1710
14. Berdych (ČR) 1685
15. Caňas (Arg.) 1653
16. Baghdatis (Cyp.) 1600
17. Moya (Šp.) 1585
18. Ljubičič (Chorv.) 1580
19. Južnyj (Rus.) 1570
20. Chela (Arg.) 1425

1. Bryan B. (USA)  6075
1. Bryan M. (USA)  6075
3. Nestor (Kan.) 4300
4. Knowles (Bah.)  3995
5. Zimonjič (Srb.)        3690
6. Vízner (ČR) 3610
7. Knowle (Rak.) 3600
8. Aspelin (Švéd.) 3355
9. Dlouhý (ČR) 3120

10. Hanley (Austr.) 3070
10. Ullyett (Zimb.)  3070
12. Damm (ČR)       2870
12. Paes (Ind.) 2870
14. Clement (Fr.) 2780
15. Björkman (Švéd.)  2675
16. Mirnyj (B-rus.)  2660
17. Llodra (Fr.) 2626
18. Erlich (Izr.) 2495
18. Ram (Izr.) 2495
20. Santoro (Fr.) 2431

1. Heninová (Bel.) 6155
2. Kuznecovová (Rus.) 3725
3. Jankovičová (Srb.) 3475
4. Ivanovičová (Srb.) 3461
5. Šarapovová (Rus.)       2956
6. Čakvetadzeová (Rus.) 2935
7. S. Williamsová (USA) 2802
8. V. Williamsová (USA) 2470
9. HANTUCHOVÁ (SR) 2367

10. Bartoliová (Fr.) 2191
11. Dementievová (Rus.)  1985
12. Vaidišová (ČR) 1942
13. Golovinová (Fr.) 1882
14. Petrovová (Rus.) 1862
15. Safinová (Rus.) 1830
16. Schnyderová (Švajč.) 1806
17. Peerová (Izr.) 1675
18. Mauresmová (Fr.)  1538
19. Szávayová (Maď.) 1331
20. Bammerová (Rak.) 1323

1. Blacková (Zimb.)  5560
1. Huberová (JAR) 5560
3. Raymondová (USA)  3960
4. Srebotniková (Slo.) 3685
5. Stosurová (Austr.) 3626
6. Sugijamová (Jap.)  3615
7. Čia-Jung Čuang (Taiw.)  3425
8. Jung-Jan Čan (Taiw.) 3365
9. Santangelová (Tal.) 3330

10. Stubbsová (Austr.) 2990
11. Peschkeová (ČR) 2815
12. Moliková (Austr.) 2705
13. Dechyová (Fr.) 2415
14. Safinová (Rus.) 2315
15. Zi Jang (Čína) 2250
16. Tian-tian Sun (Čína) 1775
17. Shaughnessyová (USA) 1775
18. Mirzová (Ind.) 1680
19. Uhlířová (ČR) 1665
20. Šuai Peng (Čína) 1550

A
T

P
  

Š
T

V
O

R
H

R
A

W
TA

 T
O

U
R

 
D

V
O

JH
R

A

W
TA

 T
O

U
R

  Š
T

V
O

R
H

R
A

P
o

ra
d

ie
 r

e
b

rí
č

k
o

v
 j

u
n

io
ro

v
 a

 j
u

n
io

ri
e

k
 I

T
F

  
je

 k
 1

9
. 

1
1

. 
2

0
0

7

TOP 10 REBRÍČKA ITF

1. Ignatik (B-rus.) 1312
2. Berankis (Lit.) 1192
3. Trevisan (Tal.) 1023
4. Eysseric (Fr.) 901
5. Romboli (Braz.) 868

6. Piro (Fr.) 788
7. Fabbiano (Tal.) 738
8. Jebavý (ČR)  725
9. Klein (Austr.) 705

10. Urzua-Rivera (Čile) 671

1. Radwanská U. (Poľ.) 1468
2. Pavľučenková (Rus.) 1087
3. KUČOVÁ (SR) 1010
4. Hofmanová (Rak.) 930
5. Pivovarovová (Rus.) 925

6. Pervaková (Rus.) 890
7. Brengleová (USA) 832
8. Milevská (B-rus.) 817
9. Narová (Jap.) 786

10. Lykinová (Rus.) 775

ATP
RACE - DVOJHRA
84. Hrbatý Dominik  61

192. Lacko Lukáš 6
239. Kližan Martin 2

NASADZOVACIE REBRÍČKY 
DVOJHRA

135. Hrbatý Dominik  323
138. Lacko Lukáš   316
213. Klec Ivo 191
288. Mertiňák Michal  127
351. Čapkovič Kamil 95
386. Kližan Martin 82
432. Stančík Ján  68
459. Červenák Pavol 62
537. Semjan Marek 43
651. Polášek Filip 27
760. Somogyi Alexander 18
814. Švarc Ladislav  14
827. Krošlák Ján 13
838. Zelenay Igor  13
898. Pažický Michal 11
927. Beck Karol 10
958. Mečíř Miloslav 9

1161. Sikora Adrián  5
1197. Janči Tomáš  4
1197. Bocko Matej 4
1252. Miklušičák Peter 3
1330. Macko Michal 2
1330. Durdík Martin 2
1369. Horečný Matúš 2
1369. Bohunický Tomáš 2
1461. Martin Andrej 1
1461. Polyák František 1
1461. Hromec Martin 1

ŠTVORHRA
53. Mertiňák Michal  983

108. Polášek Filip 479
159. Zelenay Igor   352
276. Hrbatý Dominik  190
290. Čapkovič Kamil  185
296. Klec Ivo 182
396. Lacko Lukáš 125
543. Červenák Pavol 70
625. Kližan Martin 56
639. Stančík Ján 54
696. Semjan Marek 44
761. Pažický Michal 36
913. Somogyi Alexander 24
998. Hromec Martin 18

1035. Sikora Adrián 16

1065. Horečný Matúš  14
1082. Béreš Matúš 13
1169. Martin Andrej 12
1204. Mečíř Miloslav 12
1224. Bocko Matej 8
1289. Janči Tomáš 8
1381. Durdík Martin 4
1381. Bruthans Viktor  4

WTA TOUR
DVOJHRA

9. Hantuchová Daniela  2367
51. Cibulková Dominika 559

142. Gajdošová Jarmila 242
183. Suchá Martina  161
247. Hrozenská Stanislava  108
271. Rybáriková Magdaléna 94
288. Juricová Jana   85
289. Tvarošková Lenka  85
326. Kučová Zuzana  69
336. Kachlíková Katarína  65
341. Wienerová Lenka  64
508. Babáková Martina 31
534. Vajdová Nikola 27
553. Kurhajcová Ľubomíra  25
555. Nociarová Dominika 25
576. Kučová Kristína 23
633. Malenovská Klaudia 18
640. Pochabová Michaela 18
661. Balogová Martina 17
742. Husárová Janette 12
755. Kochanová Monika 12
802. Boczová Klaudia 10
934. Veresová Patrícia 6
970. Diešková Dominika 5

1009. Tabaková Romana 4
1026. Zlochová Zuzana 4
1103. Hojčková Lenka 2

ŠTVORHRA
24. Husárová Janette  1485
44. Hantuchová Daniela  1034
69. Gajdošová Jarmila 728

192. Kachlíková Katarína  183
212. Tvarošková Lenka  161
290. Suchá Martina 102
293. Babáková Martina  100
366. Hrozenská Stanislava 63
390. Kučová Zuzana   58
457. Cibulková Dominika 44
502. Diešková Dominika 37
558. Kučová Kristína 30
581. Kochanová Monika 27

613. Zlochová Zuzana 23
622. Juricová Jana 22
699. Poljaková Katarína 17
714. Boczová Klaudia 16
735. Hojčková Lenka     14
749. Malenovská Klaudia 14
859. Pochabová Michaela 9
868. Wienerová Lenka 9
998. Illová Tatiana 3

1002. Kurhajcová Ľubomíra  3

REBRÍČEK ITF 
JUNIORI

73. Kližan Martin 353
77. Brázdil Eugen  350

116. Klempa Zalán 277
150. Martin Andrej 237
163. Gašparetz Alexander 220
240. Budoš Marek 168
251. Gašparetz Róbert  161
494. Kovalík Jozef 82
572. Lazarčík Martin 67
821. Janúch Róbert 36

1105. Horváth Jaroslav 20
1176. Havaj Filip 17
1227. Mydla Matúš 15
1294. Brtko Michal 13
1326. Béreš Matúš 12
1416. Bača Peter 10
1844. Košec Ivan 3
1844. Daniš Marko 3
2052. Šuran Peter 2
2052. Sobotka Ľuboš 2

JUNIORKY
3. Kučová Kristína 1010

22. Juríková Lenka 545
45. Boczová Klaudia 421
47. Tabaková Romana 415

147. Luknárová Zuzana 238
152. Širilová Monika 235
218. Kovarčíková Lucia 171
239. Jůrová Petra 162
263. Morgošová Karin 148
274. Poljaková Katarína 142
283. Baranová Katarína 138
310. Hončová Michaela 130
379. Zlochová Zuzana 107
455. Hríbiková Miroslava 88
459. Mečířová Lucie 87
501. Vršková Lucia 80
505. Juhászová Vivien 78

648. Kuľhová Petra Mária 56
649. Popluhárová Andrea 56
771. Pochabová Michaela 42
858. Kucianová Kristína 35
867. Peterčáková Jarmila 35
905. Blašková Veronika 32
979. Rebrová Andrea 27
986. Čepelová Jana 27

1140. Kochanová Monika  20
1153. Jasová Dominika 20
1219. Voščeková Mária 17
1247. Mészárosová Michaela 17
1252. Mravcová Ivana 16
1390. Krommelová Ivana 12
1390. Mansfeldová Klaudia 12
1410. Veresová Patrícia 12
1441. Michaličová Zuzana 10
1441. Kovaľová Lucia 10
1713. Mihalovičová Jana 5
1880. Antoniewiczová Petronella 5

REBRÍČEK TE
DO 14 ROKOV

CHLAPCI
43. Fabian Patrik 104
59. Kmeťko Tomáš 82

151. Polivka Richard 30
153. Kianička Michal 30
294. Hric Ivan 10
294. Kačij Vladislav 10
294. Andin Robert 10
294. Čelovský Dávid 10
294. Blaško Martin  10
294. Chlpík Ivan 10
294. Maruščák Matej 10
294. Šipoš Jakub 10

DIEVČATá
18. Kucharová Michala 255
20. Uberalová Petra 245
33. Schmiedlová Karolína 180
58. Ostrožlíková Michaela 140
67. Ondrušová Zuzana 125
68. Karaffová Natália 125

117. Bessenyeiová Ester 85
226. Brestovičová Gabriela 32
347. Kötelesová Barbora 15
395. Bubelová Nina 12
408. Krištofovičová Silvia 10
408. Harčárová Dana 10
408. Mihaľovová Nicolette 10
408. Žilincová Michaela 10

SLOVENSKÍ HRáČI 
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Kým v prvom roku ich bolo 288 
a v druhom 294, teraz sme dostali od 
vás 316 hlasov, z toho 314 na našu 
mailovú adresu. Anketový lístok 
vystrihnutý z nášho mesačníka, nám 
teda poslali iba dvaja čitatelia. Tým 
sa len potvrdilo, že internet si aj na 
Slovensku razí cestu dopredu.

V ankete ste menovali 18 hráčov 
a hráčok (predvlani 17, vlani 23), 
ktorí by mali byť, podľa vášho ná-
zoru, najpopulárnejší. Proti gustu, 
žiadna dišputa! To platí stoper-
centne aj teraz. No - ako to bolo 
aj v predchádzajúcich ročníkoch 

našej ankety – vaše hlasy zrejme 
ovplyvnili aj v tomto prípade pre-
dovšetkým výkony jednotlivých 
hráčov a hráčok. 

Príjemným prekvapením bol mail 
z Viedne. Pani Inge Schuberniggová 
dala v ňom svoj hlas Domenice 
Cibulkovej. Niektorí respondenti 
využili možnosť a svoj tip na najpo-
pulárnejšieho tenistu roka 2007 aj 
komentovali. Ponúkame vám nie-
koľko najzaujímavejších názorov:

Ľubica  Kuhloffelová,  Trenčín: 
„Dostať sa medzi TOP hráčky je 
nesmierne ťažká vec. Najmä v sú-

časnosti, keď sa objavilo množstvo 
mladých, ambicióznych, ctižiados-
tivých a výborne technicky i kon-
dične pripravených hráčok z celého 
sveta. Preto obdivujem a vyjadrujem 
uznanie a dávam svoj hlas – Daniele 
Hantuchovej.“

Róbert  Knap,  Stará  Ľubovňa: 
„Lenka Wienerová, hráčka NTC. 
Posielam jej svoj hlas. Je to hráčka, 
ktorá si za svoju snahu a obetavosť 
pre tenis zaslúži veľké ocenenie. Ve-
rím, že ešte jej veľký čas príde a do-
siahne veľké úspechy. Blahoželám 
k trom titulom na 10 000-kach.“

Ladislav  Steiner,  Košice: „Jed-
noznačne Dominika Cibulková, 
v prvom rade za heroický výkon 
v stretnutí so Srbskom.“

Ľudovít  Kuhloffel,  Trenčín: 
„I keď Daniela i Dominika dosiahli 
v tejto sezóne vynikajúce výsledky, 
rád by som touto cestou vyjadril 
uznanie a dal svoj hlas nenápadnej, 
pracovitej, vytrvalej, ale pritom 
skromnej a húževnatej hráčke, ktorá 
pri priaznivej konštelácii podmie-
nok a okolností môže v budúcnosti 
dosiahnuť výborné výsledky – Lenke 
Wienerovej.“

TE
N

IS
TA

 R
O

K
A

 2
00

7

Kto získa cenu 
mesačníka TENIS?

Slávnostné vyhlásenie ankety Tenista roka 2007 už 6. decembra v NTC
Do tretice všetko najlepšie, zvykne sa vravieť. 

Neplatí to síce vždy, ale v tomto prípade áno. 

Tretí ročník našej ankety o „Najpopulárnejšieho 

tenistu 2007“ prekonal totiž rekord v počte 

respondentov. 

tenisový galavečer na mikuláša
Výsledky všetkých ankiet, ktoré STZ každoročne vyhlasuje, sa do-

zvieme už 6. decembra na slávnosti v Národnom tenisovom centre. 
Galavečer bol, oproti pôvodne plánovanému termínu, presunutý na 
skôr.  Z prispievateľov  do  ankety  sme  vyžrebovali  dvoch  výhercov, 
ktorí dostávajú na slávnosť pozvanie: Jana TUŽINSKÁ z Lieskovca a 
Adrián KUCHÁRIK zo Šamorína. Srdečne im blahoželáme a prajeme 
príjemný večer medzi tenistami.

Predplaťte si TENIS 2008

Ak chcete dostávať náš mesačník od 
dvojčísla 1-2 pravidelne k prvému dňu 
jednotlivých mesiacov aj roku 2008, treba 
si ho u nás objednať a predplatné (220 Sk) 
poukázať do konca roka 2007 na číslo účtu 
262 502  2137/1100,  variabilný  symbol 
2008. Objednávací lístok nájdete aj na našej 

webovej stránke www.stz.sk. Treba ho poslať 
na adresu: alena.cernusakova@stz.sk alebo 
poštou na adresu: 

mesačník teniS

STZ Marketing, s. r. o.
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

objednávam si mesačník 

na rok 2008
Meno a prezvisko objednávateľa:

Adresa:

Zaväzujem sa poukázať do konca roka 2007  
predplatné 220 Sk  

na účet 262 502 2137/1100, variabilný symbol 2008.
V prípade, že predplatné poukážete bankovým prevodom, 

uveďte do poznámky svoje meno.

Náš mesačník TENIS dostávajú všetci hráči s platnou registráciou, rozhodcovia, 
tréneri, funkcionári a kluby. Ostatní záujemcovia si ho môžu od vlaňajška, ako je vám 
možno známe, objednať nie u Slovenskej pošty, ale len u nás. 

�� 



Slovensko na tomto podujatí už 
tradične reprezentujú víťazi letných 
majstrovstiev SR, ktoré zároveň 
nesú názov tohto celosvetového 
projektu. Postupový kľúč je v ďal-
ších krajinách rozdielny, z každej 
však môže štartovať v kategórii len 
jeden hráč.  

o nasadenie sa bojuje

Už spomínané nasadenie nie je 
len vecou rebríčkov, lebo pri účasti 
hráčov zo štyroch kontinentov to 
ani nie je možné. Tennis Europe 
má pomerne dobrý systém do 14 
rokov, do 12 rebríčky vedené nie sú, 
výkonnosť hráčov USA a Južnej Af-
riky je síce vždy dobrá, ale niekedy 
ťažko vopred „zaraditeľná“. Určitou 
výhodou je, že kouči jednotlivých 
výprav i vedenie je stabilizované, 

vrchný rozhodca Michel Renaux 
i riaditeľ projektu Philippe Weiss sú 
nielen znalí, ale naklonení aj iným 
názorom. 

Asi najľahšie sa obhajovalo nasa-
denie Vivien Juhászovej u dievčat 
do 14 rokov. Finalistke dvojhry ME 
a prvej hráčke európskeho rebríčka 
do 14 rokov najvyššie nasadenie 
patrilo. Vivien, z našich ako jediná, 
začínala už v pondelok. Po žre-
bovaní, na ktorom sa už tradične 
zíčastňuje vrchný rozhodca, kouči 
USA a Veľkej Británie, som bol 
presvedčený, že ju čaká jednoduchý 
zápas, ideálny na rozohranie.

Úloha favoritky ju pribrzdila 

Videl som ju hrať v živote skutoč-
ne veľa ráz, ale tak zle, ako v prvých 
dvoch setoch proti Eraydinovej 

z Turecka, asi ešte nikdy. Našťastie, 
hlavne zásluhou súperky, otočila 
v prvom sete z 1:4 na 6:4,  v druhom 
síce prehrala, ale v treťom to už bolo 
herne i výsledkovo podľa predpo-
kladov, keď do stavu 5:0 stratila 
Vivien len dva fiftíny. 

Aj vo štvrťfinále proti Browno-
vej (V. Brit.) začala Vivien dosť 
nervózne, za stavu 5:4 nevyužila 
setbal a potom sa súperky ťahali 
až po tajbrejk. Ten zvládla naša 
hráčka dobre (7:3) a v dobrej hre 
už pokračovala až do záveru. Ani 
v semifinále, kde ju čakala Ameri-
čanka ázijského pôvodu, Tsayová, to 
nebol ideálny začiatok. Prehrávala 
1:4, keď ľavorukej súperke, ktorá 
išla pri každom údere až nezvykle 
nízko “do kolien“, stačilo len behať 
a občas trocha zatlačiť. V geme na 

2:4 však súperka urobila  niekoľko 
chýb, Vivien sa „chytila“, otočila na 
5:4 a zvládla dobre aj záver prvého 
setu.. V druhom veľmi rýchlo viedla 
4:1 a, v trocha nervóznom závere, už 
si víťazstvo nenechala ujsť . Vo finále 
Vivien potvrdila, že významných 
a víťazných finále má  za sebou 
niekoľko. Belgičanku Mestachovú 
poslala z dvorca s výsledkom 6:0 
6:1, keď hrala nielen výborne pri 
tlaku súperky, ale získavala body 
vlastnou hernou aktivitou. Na takú 
Vivien sa bolo radosť pozerať. Na 
začiatku turnaja zrejme ťažšie niesla 
úlohu favoritky, ktorá to má aj herne 
potvrdzovať, postupným zlepšova-
ním to bolo výborné vyvrcholenie 
jej „žiackej“ kategórie. 

Petra, talent na pohľadanie

V dievčenskej kategórii do 12 
rokov nás reprezentovala Petra 
Uberalová. V hodnoteniach som ju 
doteraz len chválil a zaslúži si, aby 
som v tom pokračoval. Nepamätám, 
kedy sme mali v rebríčkoch Tennis 
Europe 12-ročnú hráčku do 50-ky 
14-ročných, ale o jej najvyššie na-
sadenie v tomto turnaji bolo treba 
trocha zabojovať. Medzinárodne do 
12 toho veľa nenahrala, ale rebríček 
do 14 nakoniec uznali aj ostatní. A o 
jej hre som následne počas turnaja 
počul len samé chvály. V prvom 
zápase, proti Chorvátke Popovičo-
vej, bola ešte do stavu 2:2 nervózna, 
ale potom sa už dostala do svojho 
úderového tempa a hladko vyhra-
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Jedenásty ročník svetového finále projektu 
„Nike Junior Tour“ sa v závere októbra uskutočnil 
v turínskom „Circolo della Stampa – Sporting“. 
V najväčšom a najvýznamnejšom klube, dnes už 
miliónového Turína, ktoré bolo vlani dejiskom 
zimnej olympiády. Naši hráči vždy patrili v tejto 
súťaži k úspešným, v tomto roku sa však - ako 
celok - stali najúspešnejšou krajinou z dvadsiatky 
zúčastnených.

Slovenská dvojica MARUŠČÁK, PARTL Vivien JUHÁSZOVÁ
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la. V ďalšom zápase, proti Nemke 
Witthoftovej, bol už začiatok po-
kojnejší a aj keď jej občas „vypadla 
batéria“, priebeh zápasu mala stále 
pod kontrolou. Dirigovala hru a do-
siahla ďalšie hladké víťazstvo. Už pri 
nasadzovaní bola diskusia okolo 
Španielky Danielovej. Vo štvrťfinále 
som stihol pozrieť výborný záver jej 
zápasu s Američankou Keysovou  
a čakal som v semifinále ťažký 
zápas. Petra v druhom sete s touto 
drobnou hráčkou ázijského pôvodu 
odohrala zápas, aký som v kategórii 
do 12 ešte nevidel. Po hladkom 
prvom sete Petra v druhom po-
stupne prehrávala až do 2:5, keď 
v dlhých výmenách obe veľa behali 
a snažili sa hrať maximálne aktívne. 
Vyzeralo to na tretí set. Nebol však 
potrebný, lebo naša hráčka druhý 
set dotiahla do tajbrejku, ktorý už 
bol jej hladkou záležitosťou (7:2).  
Vo finále ju čakala Belgičanka de 
Sutterová. Podobných finále nemá 
Petra, na rozdiel od Vivien, za 
sebou veľa, preto jej hru poznačila 
veľká nervozita a z nej vyplývajúce 
chyby. Našťastie, chyby robila aj 
súperka. Petra napokon vyhrala vo 
dvoch setoch a v pozápasovom roz-
hovore pred kamerou bolo vidieť, 
ako sa úprimne teší z tohto doteraz 
najcennejšieho  víťazstva. 

Chlapci statočne bojovali

V chlapčenskej kategórii do 14 
bol Adrián  Partl pri nasadzovaní 

“len“ štvorkou. Škoda, že ho žreb 
poslal do hornej polovice pavúka. 
Odohral však veľmi dobrý turnaj, 
keď porazil dvoch „mimoeurópa-
nov“. Najskôr Paza z Argentíny. 
V prvom sete viedol 5:2, potom 
do 5:5 urobil dosť chýb, záver setu 
však zvládol lepšie ako nepríjemný 
ľavoruký antukár s pretopspinova-
ným forhendom. V závere druhého 
setu som mal obavu, že Partlovi 
odchádza kondička (prvé dva 
sety trvali dve hodiny pri dlhých 
behavých výmenách). Jeho výhra 
6:2 v treťom sete za 35 minút bola 
však dôkazom, že náš hráč bol na 
tom kondične lepšie. Na rozdiel od 
prvého zápasu, proti Američanovi 
Eggerovi, už fungovalo Partlovi 
lepšie aj podanie, veľmi sympatická 
bola jeho sebadôvera pred zápasom, 
ktorú potvrdil. Konečné víťazstvo 
vytrápil po dlhých výmenách, keď 
súperovi bola antuka tiež veľmi 
blízkym povrchom. V semifinále 
proti Španielovi Boludovi nemal 
Partl čo stratiť, hral uvoľnene 
a dobre. Španiel turnaj nakoniec 
hladko vyhral, vo finále však proti 
Rumlerovi z Česka, ktorý poka-
zil radosť usporiadateľom, keď 
v osmičke vyradil favorizovaného 
Fernandesa  a v semifinále veľmi 
ľahko aj ďalšieho favorita, Cagninu. 
Adrián nesklamal, ale určite by si 
mal zlepšiť podanie a najmä sa musí 
naučiť vojsť do dvorca a ukončiť 
forhend. 

Pri nasadzovaní chlapcov do 
12 sa nebolo, v prípade Mateja 
Maruščáka,  medzinárodne  o čo 
oprieť. Pretože obe významné 
riadiace funkcie turnaja zastávajú 
dlhodobo Francúzi, bolo by dobré, 
keby niekto z našich skúsil v budúc-
nosti štartovať na tradične výborne 
obsadenom turnaji v Le Passage. 
Tamojší úspech je cenený. Ak je pri 
nasadzovaní potrebný nielen kus 
znalostí, ale aj diplomacie, tak bol 
boj neľahký pri dvoch najvyššie na-
sadených dievčatách.  Do nasadenia 
sa dostal Maruščák, sedmička však 
bola vo štvrťfinále najhorším mož-
ným žrebom. Najvyššie nasadený 
Marek Routa ostatných súperov 
prevalcoval, len Matej uhral proti 
nemu set, keď v treťom sa už preja-
vil najmä obrovský fyzický rozdiel 
medzi nimi (Matej mu je výškou 
po plecia). Routa je nepochybne 
veľkou nádejou českého tenisu. 
V prvom zápase si Matej poradil so 
Švajčiarom Valenom a jeho prejav 
už vtedy upútal. V prvom sete bol 
náš hráč ešte zviazaný nervozitou, 
ale v druhom už dominoval. Pred 
zápasmi som mu vyslovene zdô-
razňoval, že ho chcem na dvorci 
počuť. Povzbudzovanie sa pri jeho 
dobrej hre pôsobilo ešte sympatic-
kejšie. Sám vie, že nemusí hrať vždy 
pekne, ale vždy múdro, i keď teraz 
to určite nebolo len nejaké „pin-
kanie“. Do budúcnosti centimetre 
i kilogramy prídu, oba údery zo 
základnej čiary dokáže hrať rýchle, 
podanie však musí zlepšiť nielen 

výškou, ale aj technicky. Z jeho vy-
stúpenia bol však veľmi dobrý pocit. 

radostná bilancia  
našich nádejí

Body za dve turnajové víťazstvá, 
jedno semifinále a jednu osmičku 
vyniesli naše družstvo na konečné 
prvé miesto v cenenom Pohári 
národov. Na záverečnej slávnostnej 
večeri, spojenej s vyhlasovaním 
víťazov nám to prinieslo radosť i 
zaslúžený obdiv organizátorov a sú-
perov. Predsa len nie sme, ani popu-
láciou, ani počtom tenistov, až takou 
veľkou krajinou ...                             

Značka Nike patrí medzi mla-
dými tenistami k najobľúbenej-
ším a program Nike Junior Tour, 
v spojení s regionálnymi majstrov-
stvami jednotlivcov a následne 
majstrovstvami SR, k tomu taktiež 
významne prispieva. Každoročne 
mám možnosť sledovať súboje naj-
lepších slovenských hráčov nielen 
o tituly majstrov SR, ale zároveň aj 
o miestenky na celosvetové finále 
tejto prestížnej súťaže. Materiálne 
vybavenie detí spoločnosťou Nike 
Slovensko bolo aj v tomto roku mi-
moriadne. A obaja účastníci súťaže 
do 12 rokov upútali predstaviteľa 
Nike natoľko, že odchádzali do-
mov  s viacročnou zmluvou, ktorá 
im dlhodobo zaručuje najnovšie  
vybavenie. Myslím, že aj to bude 
významnou motiváciou pre ďalších 
do budúcnosti.  

Rudolf VRÁBEL,
vedúci výpravy

VÝSLEDKY
juhászová  (1) – 1. kolo voľný žreb, - Eraydinová (Tur.) 64, 46 61, Brownová (8 - V. Brit.)  
76, 63, Tsayová (5 - USA) 75, 63, Mestachová (2 - Bel.) 60 61.
Partl (4) – 1. kolo voľný žreb, - Paz (Arg.) 75, 36, 62, - Egger (6 - USA) 63, 64, - Boluda  
(1 - Špan.) 26 36.
uberalová (1) – 1. kolo voľný žreb, - Popovičová (Chorv.) 62, 62, - Witthoftová (Nem.)  
62 63, - Danielová (3 - Špan.) 61, 76, - De Sutterová (2 - Bel.) 63, 76.
maruščák (7) – 1.kolo voľný žreb, Valent (Švajč.) 76, 61, - Routa (ČR) 36, 64, 26.

Slovenské víťazky v Turíne Petra UBERALOVÁ, Vivien JUHÁSZOVÁ a  víťazi 
medzi chlapcami do 14 rokov Španiel Carlos BOLUDA a do 12 rokov Čech 
Marek ROUTA

Slovenská výprava – zľava: Matej MARUŠČÁK, Vivien JUHÁSZOVÁ, Petra 
UBERALOVÁ, Adrián PARTL, vzadu vedúci výpravy Rudolf VRÁBEL
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