
MASTERS CUP
VO FAKTOCH 

(Šanghaj,  
11. – 18. 11. 2007,  

dotácia 4,45 mil. uSD)

Červená skupina
Roddick (5-USA) – Davydenko (4-Rus.) 
63, 46, 62, González (7-Čile) – Federer (1-
Švajč.) 36, 76(1), 75, Federer – Davydenko 
64, 63, Roddick – González 61, 64, 
Davydenko – González 64, 63, Federer 
– Roddick 64, 62.

1. Federer 3 2:1 5:2
2. Roddick    3 2:1 4:3
3. Davydenko  3 1:2 3:4
4. González 3 1:2 2:5

zlatá skupina
Nadal (2-Šp.) – Gasquet (8-Fr.) 36, 63, 
64, Ferrer (6-Šp.) – Djokovič (3-Srb.) 64, 
64, Ferrer – Nadal 46, 64, 63, Gasquet 
– Djokovič 64, 62, Ferrer – Gasquet 61, 
61, Nadal – Djokovič 64, 64.

1. Ferrer    3 3:0 6:1
2. Nadal  3 2:1 5:3
3. Gasquet   3 1:2 3:4
4. Djokovič 3 0:3 0:6

Semifinále
Federer – Nadal 64, 61, Ferrer – Roddick 
61, 63.

Finále
Federer – Ferrer 62, 63, 62.

Š t v o r h r a
Červená skupina

Knowles, Nestor (1-Bah./Kan.) – Clément, 
Llodra (7-Fr.) 26, 75, 10:5, Aspelin, Knowle 
(3-Švéd./Rak.) – Dlouhý, Vízner (5-ČR) 
76(4), 62, Dlouhý, Vízner – Clément, 
Llodra 36, 63, 10:5, Knowles, Nestor 
– Aspelin, Knowle 63, 75, Dlouhý, Vízner 
– Knowles, Nestor 63, 46, 11:9, Aspelin, 
Knowle – Clément, Llodra 76(3), 76(5).
konečné poradie v skupine: 1. Knowles, 
Nestor 2 víťazstvá (5:3), 2. Aspelin, 
Knowle 2 (4:2), 3. Dlouhý, Vízner 2 (4:4), 
4. Clément, Llodra 0 (2:6).

zlatá skupina
Damm, Paes (4-ČR/Ind.) – Björkman, 
Mirnyj (6-Švéd./B–rus.) 64, 61, Erlich, Ram 
(8-Izr.) – Hanley, Ullyett (2-Austr./Zim.) 
76(1), 36, 14:12, Damm, Paes – Erlich, 
Ram 64, 75, Hanley, Ullyett – Björkman, 
Mirnyj 76(3), 64, Björkman, Mirnyj 
– Erlich, Ram 64, 36, 10:7, Hanley, Ullyett 
– Damm, Paes 63, 64.
konečné poradie v skupine: 1. Hanley, 
Ullyett 2 víťazstvá (5:2), 2. Damm, Paes 2 
(4:2), 3. Björkman, Mirnyj 1 (2:5), 4. Erlich, 
Ram 1 (3:5).

Semifinále
Knowles, Nestor – Hanley, Ullyett 63, 
67(8), 10:5, Aspelin, Knowle – Damm, 
Paes 64, 64.

Finále
Knowles, Nestor – Aspelin, Knowle 
62, 63.

MS WTA TOUR VO FAKTOCH
(madrid, 6. – 11. 11. 2007, dotácia 3 

milióny uSD)
Žltá skupina

Heninová (1-Bel.) – Čakvetadzeová (7-Rus.) 
61, 76(4), Heninová – Jankovičová (3-Srb.) 
62, 62, Čakvetadzeová – S. Williamsová 
(5-USA) 64, skr., Heninová – Bartoliová 
(nahradila zranenú S. Williamsovú) 60, 60, 
Čakvetadzeová – Jankovičová 64, 06, 63, 
Bartoliová - Jankovičová 61, 10 skr., 

1. Heninová    3 3:0 6:0
2. Čakvetadzeová 3 2:1 4:3
3. Bartoliová   2 1:1 2:2
4. Jankovičová 3 0:3 1:6

Červená skupina
Ivanovičová (4-Srb.) – Kuznecovová (2-Rus.) 
61, 46, 75, Šarapovová (6-Rus.) – Hantuchová 
(8-SR) 64, 75, Ivanovičová – Hantuchová 
62, 76(9), Šarapovová – Kuznecovová 57, 
62, 62, Šarapovová – Ivanovičová 61, 62, 
Hantuchová – Kuznecovová 76(7), 60.

1. Šarapovová 3 3:0 6:1
2. Ivanovičová     3 2:1 4:3
3. Hantuchová   3 1:2 2:4
4. Kuznecovová  3 0:3 2:6

Semifinále
Heninová – Ivanovičová 64, 64, Šarapovová 
– Čakvetadzeová 62, 62.

Finále
Heninová – Šarapovová 57, 75, 63.

Š t v o r h r a

Semifinále: Blacková, Huberová (1-Zim./
USA) – Peschkeová, Stubbsová (4-ČR/Austr.) 
76(3), 46, 10:6, Srebotniková, Sugijamová 
(2-Slo./Jap.) – Jung-jan Čan, Čia-jung Čuang 
(3-Tajw.) 62, 62, finále: Blacková, Huberová 
– Srebotniková, Sugijamová 57, 63, 10:8.

Blesk z jasného neba: Martina Hingisová 
ukončila po druhý raz kariéru. 
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Bývalá ženská svetová teniso-
vá jednotka, 27-ročná rodáčka 
z Košíc, oznámila 1. novembra 
odchod z profesionálneho športu 
na svojej tlačovej konferencii. 
Uviedla, že dôvodom pre toto 
rozhodnutie je vyšetrovanie jej 
pozitívneho testu na kokaín z 
tohtoročného Wimbledonu.

Švajčiarsky bulvárny denník 
Blick, ktorý ju nespočetnekrát 
oslavoval, kritizoval, informoval 
o jej aférach, napísal: „Rozprávka 
bez happy endu. V štrnástich 
ohromilo celý svet dievčatko, 
ktoré narábalo s raketou ako 
najlepšie profesionálky, v 27 
rokoch pôsobí ako tragikomická 
figúra.“

Slávna hráčka svoj smutný 
koniec napísala na dvorcoch All 
England Clubu v 3. kole po pre-
hre s Američankou Laurou Gran-
villovou. Bol to vtedy jej prvý 
turnaj po poldruha mesačnej 
pauze zapríčinenej problémami s 
chrbtom a bokom. „Môj test bol 
pozitívny, ale ja som nikdy nebra-

la drogy a cítim sa stopercentne 
nevinná,“ povedala Hingisová. 
Tvrdila, že obvinenie považuje za 
nehorázne a strašné. Preto uspo-
riadala tlačovú konferenciu, aby 
svetu oznámila: „Rozhodla som 
sa skončiť, pretože nechcem bo-
jovať o svoju pravdu s antidopin-
govými komisármi. Dôvodmi na 
predčasný odchod do tenisového 
dôchodku však boli aj môj vek a 
zdravotné problémy.“ 

Päťnásobná grandslamová 
šampiónka a držiteľka 43 sing-
lových titulov, v čase ukončenia 
kariéry 19. tenistka sveta, sa pred 
niekoľkými mesiacmi rozišla s 
Radkom Štěpánkom, s ktorým 
už chystala svadbu. Už v minu-
losti mala niekoľko nevydarených 
partnerských vzťahov. 

Hoci pôvodne Martina nechce-
la podstúpiť vyšetrovanie kokaí-
novej kauzy, po dvoch týždňoch 
od oznámenia konca kariéry svoj 
postoj, podľa manažéra Maria 
Widmera, zmenila. Rozhodla sa 
očistiť svoje meno.

Hingisová 
šokovala svet

Na titulnej strane nášho posledného tohtoročného 
čísla sú dvaja giganti svetového tenisu. Na jednej 
strane Pete Sampras, 36-ročný Američan, držiteľ 14 
grandslamových titulov, ktorý uzavrel kariéru pred 
piatimi rokmi. Na druhej o desať rokov mladší Roger 
Federer, 12-násobný šampión turnajov veľkej štvorky 
a už štyri roky svetová jednotka. Exhibičné súboje 
gigantov sa odohrávali koncom novembra v Ázii 
– v Soule, Kuala Lumpure a Macau. „Pete bol mojím 
mládežníckym idolom,“ vyznal sa Švajčiar, súčasný 
líder svetového tenisu. Sampras sa nechal počuť, že 
o návrate na dvorce neuvažuje. „Na také niečo človek 
potrebuje dôvod. Ja ho nemám. Zostanem doma a 
pri televízore budem sledovať Rogerove úspechy,“ 
povedal Sampras po prehre v Soule 4:6, 3:6. 

Súboje gigantov v ázii

Martina Hingisová prvý raz oznámila koniec kariéry roku 2003, 
ale vlani sa vrátila. Zdá sa, že tentoraz končí už definitívne – svet 
šokovala kokaínovou kauzou.
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Federera jedna prehra nezlomí
Víťaz Masters Cupu 2007 prekročil v odmenách historickú hranicu – 10 miliónov dolárov

Federer vedel, že proti 
nemu stojí skvelo hrajúci 
súper, ktorý vychytil na konci 
roka fantastickú formu. Ferrer 
v Šanghaji až do finále nena-
šiel premožiteľa. Ale finále je 
iná káva! Švajčiar nastúpil na 
svoje 70. v kariére, Španiel 
iba na svoje deviate. Roger 
hral piate finále Masters Cupu 
v sérii, Ferrer iba svoje prvé. 
V sebavedomí, ale predo-
všetkým v hre, bol zásadný 
rozdiel. Federer za ostatných 
päť rokov získal trofej štvrtý 
raz. Jeho jediným finálovým 
premožiteľom na Masters 
Cupe zostáva Argentínčan 
Nalbandian. V Šanghaji ho 
zdolal pred dvoma rokmi 
v päťsetovej dráme.

Finále 2007 sa skončilo za 
98 minút. Pritom sa hralo 
na tri víťazné sety. Svetová 
jednotka dovolila svojmu 
súperovi uhrať iba sedem 
gemov. Čo mohol 25-ročný 
Španiel po takomto zápase 
povedať? 

Mal šťastie, že šanghajskí 
organizátori radi rečnia a do-
žičili mu počas slávnostnej 
dekorácie čas na rozmyslenie. 
„Teraz som trochu nahnevaný, 
lebo som prehral vo finále. Ale 
na druhej strane som šťast-
ný ako som hral celý tento 
týždeň,“ vravel a nevynechal 
kompliment, že proti nemu 
stál najlepší hráč histórie. 

Roger Federer v jednej vete 
vyjadril všetko: „Keď hrám v 
takejto forme, je veľmi ťažké 
ma zdolať.“ To platí na sto 
percent. Turnaj odštartoval 
drobným šokom, keď prehral 
s Gonzálezom. Zrazu zneistel 
všetkých, ktorí predpovedali 
jeho víťazstvo. Lebo až do 
Šanghaja 2007 prehral Čiľan 
s Federerom všetkých desať 
zápasov, uhral v nich iba 
dva sety. Na túto skúsenosť 
Federer nezabudol ani po 
finálovom triumfe: „Po pre-
hre s Gonzálezom som sa 
dostal do formy. Hral som 
aktívnejšie a postupne som 
nadobudol úderovú istotu. 
Mal som vynikajúcu sezónu. 

Vyhrať Masters Cup je vždy 
perfektné. Rok som začal veľ-
mi dobre, vyhral som Austra-
lian Open bez straty setu. Na 
konci sezóny som prišiel na 
turnaj do Šanghaja. Prehral 
som s Gonzálezoma a ľudia 
si iste mysleli – Federer nehrá 
dobre. A potom som každé-
ho zdolal bez straty setu,“ 
povedal 26-ročný bazilejský 
rodák. Sedemdesiate finále, 
53. víťazné. „V tejto sezóne 
som vyhral nad Nadalom 
na antuke. Zvíťazil som nad 
všetkými súpermi, ktorí sú 
bezprostredne za mnou – Na-
dalom a Djokovičom – čas-
tejšie ako oni vyhrali nado 
mnou. Som šťastný aký to bol 
rok...“ vravel na rozlúčku so 
sezónou Federer.

To, ako Federer vládne 
svetovému tenisu, sa naj-
lepšie dá vyjadriť číslami a 
ním prekonanými métami. 
Ku koncu roka padol jeho 
zásluhou ďalší rekord – v prí-
jme z odmien prekročil 10 
miliónov dolárov! Vďaka 
víťaznej prémii 1 200 000 
USD a špeciálnemu bonusu 
za turnaje majstrovskej série 
ATP zakončil sezónu 2007 
so zárobkom 10 130 620 
dolárov. Navyše získal kľúče 
aj od nového Mercedesu 
CLS 500. 

Roku 2007 získal Federer 
osem titulov – z nich tri 
grandslamové. Iba na Roland 
Garros sa musel vo finále 
skloniť pred majstrovstvom 
antukového šampióna Na-
dala. Zo 77 dvojhier prehral 
v tomto roku iba deväť!  Po 
dva razy s Nalbandianom, 
Nadalom a Caňasom, raz 
s Djokovičom, Volandrim a 
Gonzálezom. A pritom koľkí 
na neho poľujú a chcú jeho 
skalp! Po štvrtý raz za sebou 
uzatvára rok suverénne na 
pozícii svetovej jednotky. 
Sampras to dokázal šesť ráz 
a má na konte 14 grandsla-
mových titulov. Federer má 
na to, aby americkú legendu 
dostihol a prekonal.

Zuzana WISTEROVÁ

Desať najvyšších
príjmov

z odmien 2007
1. Roger Federer 10 130 620
2. Rafael Nadal 5 646 935
3. Novak Djokovič 3 927 700
4. Nikolaj Davydenko 2 051 775
5. David Ferrer             1 955 252
6. Andy Roddick  1 532 070
7. Fernando Gonzalez 1 437 130
8. Richard Gasquet 1 284 790
9. David Nalbandian 1 230 465

10. Tomáš Berdych 1 126 070

Najvyššie odmeny 
lídrov

v zárobkoch za rok
2007 Federer 10 130 620
2006 Federer 8 345 885
1997 Sampras 6 498 311
2004 Federer 6 357 547
2005 Federer 6 137 018
1995 Sampras 5 415 066
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Spôsob, akým vyhral Roger Federer 
finálový zápas Masters Cupu proti Davidovi 
Ferrerovi, vyrážal dych. Predovšetkým 
divákom v gigantickej Qi Žong aréne a pri 
televíznych obrazovkách. Ale aj Španielovi, 
prekvapujúcemu finalistovi koncoročného 
turnaja ôsmich najlepších hráčov sveta. 

CITáTY
Z MASTERS CUPU

„Ticho, prosím! Génius pra-
cuje.“

Trasparent  švajčiarskych 
fanúšikov  v hale  Qi  Žong 
počas finále Masters Cupu

„Mám tri za víťazstvá na US 
Open, ďalšie štyri za Masters 
Cup, jedno za turnaj v Mní-
chove a ešte motorku Harley 
Davidson za triumf na exhibícii 
v rakúskom St. Antone. Asi 
budem musieť rozšíriť svoju 
garáž.“

Federer  na  novinársku 
otázku koľko vyhraných áut 
vlastní

„Olympiádu a Roland Gar-
ros.“

Echo v médiách o tom, čo 
by  chcel  Federer  roku  2008 
– okrem iného - vyhrať

Roger FEDERER a jeho 
šanghajské víťazné gesto 
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Najlepší vo štvorhre

Cenník inzerCie 2008

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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Stz marketing s.r.o.
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
kontaktná osoba: ing. andrea kostíková
mobil: 0903 184 234
tel.: +421/2/4920 9885
Fax: +421/2/4920 9878
e-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBáLKA
strana rozmery formát cena poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 5 000 sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 30 000 +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 24 000 +spadávka 3mm A

VNúTRO ČASOPISU
rozmery formát cena poznámka vzor
210 x 297 1/1 17 500 +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 17 500 sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2   9 800 sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2   9 800 sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3   7 400 sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4   5 900 sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 5 900 sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6   4 200 sadzobný obrazec H

ZľAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKLADAČKY
cena za vkladanie               5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v Sk za uverejnenie  
v jednom čísle. k cenám sa pripočítava DPh 
vo výške 19%.

RIADKOVá INZERCIA
cena za prvé slovo 50,- Sk
každé ďalšie slovo 10,- Sk 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENÍM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor A
1/1 >  

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm  

vzor X
banner >  

60 x 15 mm 
sadzobný  

obrazec  X

KONTAKT

* V cene za banner na titulnej strane je 2x opakovanie vo vnútri časopisu

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný  

obrazec
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Otvorené alebo bočné postavenie?

Faktom je, že sa v polovici osem-
desiatych rokov sa začal na dvorcoch 
stále častejšie objavovať forhend 
hraný v otvorenom postavení. Dnes 
hrajú tenisti takmer 90% forhendov 
práve takto. Hlavným dôvodom tejto 
zmeny bolo podstatné zrýchlenie 
hry vplyvom prechodu hráčov od 
drevených rakiet na radikálne nový 
typ grafitových rakiet. Rýchla hra 
a časový deficit na tvrdých povr-
choch v Amerike donútil hráčov 
upraviť hlavne prácu nôh, tak aby 
jednoducho stíhali tempu súpera. 
Táto technika forhendu sa postupne 
preniesla aj na pomalšie antukové 
dvorce v Európe.

martina hingisová  
ovplyvnila vývoj

Druhým zásadným obdobím pre 

vývoj techniky základných úderov 
bola polovica deväťdesiatych rokov, 
keď sa na svetových dvorcoch objavil 
fenomén zázračného dieťaťa, Marti-
ny Hingisovej. Martina - spolu s jej 
mamou a trénerkou v jednej osobe 
Melanie Molitorovou - doviedla 
hru z otvoreného postavenia do 
dokonalosti. Popri forhende začala 
hrať Martina cielene v otvorenom 
postavení aj bekhend. Vzhľadom na 
jej relatívne útlejšiu postavu hrala 
Martina veľmi rýchly tenis. Podstata 
jej kúzla spočívala hlavne v práci 
nôh. Martina sa pohybovala väčšinu 
hry veľmi blízko základnej čiary, čas-
to aj meter vo vnútri dvorca. Svojou 
pozičnou hrou vytvárala na súperky 
veľký tlak bez použitia enormnej  
sily. Tento spôsob hry jej umožňo-
valo už spomenuté otvorené posta-

venie nôh pri forhende aj bekhende, 
spolu s  vynikajúcim čítaním hry 
a dokonalým tajmingom. Na istý 
čas sa Martina stala suverénnou 
svetovou jednotkou. Z tohto postu 
ju neskôr začali vytláčať až sestry 
Williamsové, hrajúce v podstate tým 
istým štýlom ako ona, ale omnoho 
razantnejšie a silovejšie. Ten istý 
systém boja doplnili o takmer muž-
ský servis a variabilitu Hingisovej 
nahradili silovým „power tenisom“, 
ktorý im umožňoval (a ešte stále 
umožňuje) ich neuveriteľný fyzický 
fond. To, že sa Hingisová dokázala 
vrátiť do súčasného, ešte rýchlejšie-
ho svetového tenisu po viacročnej 
pauze len dokazuje, že jej štýl hry 
má stále  svoju silu.

niečo z biomechaniky 
základných úderov

Podľa výskumov je na silný zá-
kladný úder potrebných cca 4000 
Wattov. Jeden kilogram svalovej 
hmoty vyrobí asi 150 Wattov. Ak 
by hráč použil k forhendu iba  váhu 
a silu svojho ramena v lineárnom 
smere, tak je schopný vyvinúť výkon 
maximálne iba 600 až 1000 Wattov, 
čo je možno úder mladšieho žiaka. 
Tajomstvo súčasných delových 
forhendov je ukryté práve v hre 
z otvoreného postavenia, ktoré 
umožňuje lepšiu rotáciu tela, pred aj 

počas úderu. Hráč tak docieli maxi-
málne predpätie a zapojí výraznejšie 
veľké svalové skupiny ako sú nohy 
a trup . Telo pracuje ako pružná 
špirála, ktorú možno jedným sme-
rom rotačne natiahnuť a pri údere 
v opačnom smere odpáliť. Ak hráč 
zahrá forhend v bočnom postavení, 
tak natiahne pružinu tela  na cca 
180 stupňov. Otvorené postavenie 
nôh ju umožní natiahnuť možno o 
ďalších 90 stupňov navyše. Kinema-
tickej analýze forhendu v otvorenom 
a v bočnom postavení - a ich vzá-
jomnému porovnaniu - sa už tréneri 
v našom mesačníku venovali, preto 
uvediem na záver len hlavné výhody 
a nevýhody forhendu v otvorenom 
postavení :

Výhody : 

•  Rýchlejšie zaujatie úderovej pozície 
ako aj návrat späť do stredu dvorca 
– vykrývanie dvorca

•  Lepšia rovnováha tela docielená 
širokým rozkročením nôh počas 
náprahu (na antuke a dnes už aj 
na tvrdých povrchoch hráči často 
došmykujú na vonkajšej nohe)

•  Možnosť hrať blízko základnej 
čiary, prípadne vo vnútri dvorca 
– veľmi dobrá pozičná hra

anDrej ŠvaCho

Hrať a učiť hrať údery 

v bočnom alebo otvo-

renom postavení? To je 

otázka, ktorú si v súčas-

nosti kladie možno neje-

den tréner. Ako teda ?
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•  Lepšie svalové predpätie tela po-
čas náprahu – následne rýchlejší 
úder 

•  Možnosť lepšieho utajenia smeru 
úderu

•  Jednoduchšia príprava pred retur-
nom - niekedy sa hráč nemusí ani 
pohnúť nohami, hrá  iba trupom 
a rukami

Nevýhody :
•  Koordinačne náročnejšia technika 

úderu – začiatočníci a deti môžu 
mať spočiatku problém so zvlád-
nutím pohybu

•  Spočiatku menšia presnosť úderu
•  Pre telo menej šetrná technika – ro-

tácia trupu dáva zabrať všetkým 
kĺbom

•  V začiatkoch nácviku detí môže 
viesť k nadmernému záklonu tela 
alebo aj západnému extrémnemu 
držaniu rakety. To je už ale úloha 
dobrého trénera, aby tieto chyby 
nedopustil.

•  Potreba lepšieho silového fondu a 
pevnejšieho tela hráča
Všetky uvedené klady otvoreného 

forhendu neznamenajú, že forhend 
v bočnom postavení je zlý alebo by 
sa nemal hrať. Sú situácie keď je 
takýto forhend lepší a výhodnejší. 
Je to najmä pri krátkych a pomalých 
loptách, pri nabiehaných úderoch vo 
vnútri dvorca alebo pri returnoch 
kratších slabých podaní. Je len na 
hráčovi, aby zvolil správnu, pre neho 
najlepšiu, alternatívu úderu. 

Bekhend Sereny Williamsovej 
z otvoreného postavenia 

Serena je predstaviteľka moder-
ného súčasného „power tenisu“, 
ktorého základy položili pravdepo-
dobne experti v tenisovej akadémii 
Nicka Bolletieriho. Stačí pozorovať 

jeho dva súčasné superprodukty 
na ženskej scéne - Nicole Vajdišo-
vú a Mariu Šarapovovú. Pre tieto 
hráčky je typické množstvo úderov 
hraných v otvorenom postavení 
a úsilie o totálne agresívny tenis. 
Hlavným predpokladom k takejto 
hre je excelentná práca nôh, výborná 
kondícia a sila, ako aj ukážkové číta-
nie hry, ktoré umožňuje hrať údery 
hneď po odskoku, často vo vnútri 
dvorca. Okrem týchto fyzických 
a technických schopností disponujú 
tieto hráčky aj veľkým sebavedomím 
a odvahou. Ich stratégiou boja je väč-
šinou vytvárať tlak, zahrať čo najviac 
víťazných úderov aj za cenu nevy-
nútených chýb. Ak sa im táto hra 
darí, majú v zápasoch zväčša navrch.

Pre Serenin bekhend v otvore-
nom postavení je typická extrémne 
včasná príprava a vytočenie ramien s 
raketou hlboko dole. Telo je napnuté 
doľava, váha tela je jemne prenesená 
na vonkajšiu hranu ľavého chodidla, 
kolená sú pokrčené (obr. č. 1). Z tejto 
pozície sa  odvíja reťazová reakcia, 
keď sa nohy začínajú vystierať, telo 
a ramená rotujú smerom dopredu. 
Loptu udiera vpredu, v tomto prípa-
de možno trochu neskôr ako chcela, 
ale vďaka dobrému preneseniu váhy 
tela a správnej práci ľavej ruky dáva 
lopte veľkú energiu a správny smer 
(obr. č. 2). Dôležitým detailom 
pre otvorený bekhend je to, čo sa 
odohráva na ľavom chodidle počas 
všetkých fáz tohto úderu. Možno 
povedať, že to podstatné sa deje 
na plôške o veľkosti podložky pod 
pivo. Váha tela sa presúva z ľavej 
hrany ľavého chodidla na špičku 
prstov. Pravá noha sa počas úderu 
dostáva do vzduchu a slúži iba na 
udržanie rovnováhy hráča (obr. č. 
3). Už na pohľad je zrejmé akou silou 

Serena hrá tento úder. Rozhodujúca 
energia prichádza z ľavej strany 
tela. Enormnú razanciu umožňuje 
už spomínaná rotácia tela. Serena 
vykonáva pri bekhende takmer 
piruetu na ľavej nohe. Ľavé rameno 
smeruje do smeru úderu. Výhodou 
tejto pozície je včasný návrat do 
stredu dvorca a príprava na ďalší 
úder(obr. č. 4).

Túto techniku bekhendu možno 
v dnešnom tenise častejšie pozoro-
vať u žien ako u mužov. Asi preto, 
že súčasný  tenis je pre ženy veľmi 
rýchly, a tak si týmto spôsobom 
pomáhajú. Zároveň treba ale zdôraz-
niť fyzickú náročnosť tejto rotačnej 
techniky a zvýšené riziko zranení. 
Naopak, v mužskom tenise prevláda 
bekhend v bočnom postavení. Muži 
sú rýchlejší a väčšinou to stíhajú. Je 
dokázané, že pri bekhende, hranom 
v bočnom postavení, je rotácia 
tela pri náprahu dostačujúca na 
akýkoľvek razantný úder. Otvorené 
postavenie pri bekhende neprinesie 
už väčšiu razanciu. Jeho použitie 
má teda význam hlavne z časových 
dôvodov, ak je hráč pod tlakom 
a nestíha. Vtedy aj muži použijú 
túto techniku, dokonca aj u hráčov 
s jednoručným bekhendom, ako je 
Roger Federer, možno vídať bekhend 
v otvorenom postavení.

ako a kedy začať s údermi 
v otvorenom postavení

Ako som už spomenul, údery v 
otvorenom postavení sú koordinač-
ne, ale aj fyzicky náročnejšie. Preto 
je lepšie začínať s deťmi nácvikom 
úderov v bočnom postavení. Elimi-
nujeme tak možný prílišný záklon 
hráča, prípadne extrémne držanie 
pri forhende. Hráč sa lepšie naučí 
ísť do dvorca pri krátkych loptách 

a rovnako aj preniesť váhu tela do-
predu. Detský tenis v začiatkoch sa 
hrá s mäkkými pomalšími loptami, 
takisto deti nehrajú žiaden „power 
tenis“, takže hru v bočnom postavení 
v pohode zvládajú. Ak si však pri 
rýchlejších loptách v časovej tiesni 
intuitívne pomôžu otvoreným po-
stavením, tak ich treba nechať. Až po 
dobrom zvládnutí úderov v bočnom 
postavení, je vhodné prejsť k nácvi-
ku forhendu a neskôr aj bekhendu 
v otvorenom postavení. Trvanie 
prvej etapy nácviku je individuálne. 
Tréner musí sám posúdiť, kedy je 
pre hráča správny čas na prechod k 
otvoreným úderom.  Myslím si, že už 
9, prípadne 10-ročný hráč je zrelý na 
nácvik otvoreného forhendu. V prí-
pade veľkého talentu aj skôr.

Najlepší spôsob, ako začať tréno-
vať údery v otvorenom postavení, je 
využiť jednoduchú metódu chytania 
a odhadzovania väčšej, napr. futba-
lovej lopty (obr. č. 5 a č. 6). Hráč sa 
tak celkom prirodzenou cestou naučí 
základný pohyb, správnu prácu nôh, 
trupu a rúk. Prechod už  na samotnú 
hru v otvorenom postavení môže 
uľahčiť aj nácvik úderov v sede na 
stoličke (obr. č. 7). Je to síce statický 
tréning, keďže hráč sedí, ale má tak 
maximálnu stabilitu a môže dobre 
precítiť ako sa hrá úder v otvorenom 
postavení. Získa tak najlepšiu pred-
stavu o takýchto úderoch. Potom už 
treba prejsť, samozrejme, na nácvik 
v pohybe.

Na záver už len zdôrazním, že 
súčasná moderná úderová technika 
by mala byť všestranná, variabilná, 
situačne orientovaná s dôrazom na 
individualitu hráča. Dobré je naučiť 
hráča všetky správne spôsoby úde-
rov, ale zároveň mu nechať aj abso-
lútnu slobodu pri ich voľbe.
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   Len na občerstvenie pamäti 
– naše otázky zneli takto: 

1. Ak môžete porovnávať, porov-
najte túto akciu z hľadiska organi-
zácie, atmosféry, úrovne hry...

2.  Čo  vás  najviac  potešilo,  prí-
padne  rozladilo  a čo  navrhujete 
urobiť?, 3. Máte pocit, že táto akcia 
je užitočná? 

4. Kedy a ako dlho ste sa na ňu 
pripravovali? 

5. Odráža sa  táto príprava pri-
merane  na  úrovni  hry  vašich 
zverencov? 

6.  Ako  hodnotíte  myšlienku 
organizovať Detský DC a FC v jed-
notlivých regiónoch  aj pre 7-roč-
ných?

Na prvé dve otázky sme dostali 
odpovede v tom zmysle, že orga-
nizácia bola na vysokej úrovni, že 
sa hralo vo veľmi dobrej atmosfére 
a úroveň hry zodpovedala faktu, že 
sa vo finále zišli najlepšie kolektívy 
z celého Slovenska. Niektorých roz-
ladilo neférové rozhodovanie hráčov 
a pokriky rodičov v hľadisku. 

Reakcia na 3. otázku bola jed-
noznačne kladná – treba v nej 
pokračovať! Odpovede na 4. a 5. 
otázku organizátorov mimoriadne 
potešili, lebo väčšina finalistov sa na 
akciu pripravovala dlhodobo, čomu 
zodpovedá aj zvyšujúca sa úroveň 

hry. Na 6. otázku sa kladne vyjadrilo 
7 respondentov z 11-tich. 

Na niektoré pripomienky a ná-
vrhy  z ankety  reaguje  iniciátor 
celého  podujatia,  prezident  STZ 
Tibor MACKO:

1. Zorganizovať finále aj mimo 
Bratislavy? 

- Je to dobrá myšlienka, 
ale, žiaľ, ťažko realizo-
vateľná. Nie je k dis-
pozícii hala, v ktorej 
by sa finále mohlo 
zorganizovať v takom 
rozsahu, ako v NTC. 
Určite by sa musel znížiť 
počet družstiev, prípadne 
by museli hrať samostatne chlap-
ci a dievčatá, čo by však bol krok 
dozadu. A navyše finále v NTC je 
odmenou pre začínajúcich tenistov 
za ich snahu a inšpiráciou do ďalšie-
ho tréningu.

2.  Usporiadať  finále  v apríli 
alebo máji?

S týmto návrhom nemožno sú-
hlasiť. V tomto čase sa iba rozbieha 
príprava, ktorej vyvrcholením má 
byť celoslovenské finále Detského 
Davis Cupu a FED Cupu. Našou 
snahou je, aby príprava na súťaž bola 
systematická a dlhodobá. Navyše, 
kedy potom organizovať regionálne, 
oblastné, prípadne klubové kolá? 

3.  Hrať  v  skupinách  a nie  k.o. 
systémom?

Skupinový systém by bol možno 
spravodlivejší na určenie poradia 
družstiev v strede štartového poľa. 
Priniesol by však viac zápasov i zloži-
tejšiu organizáciu. Zrejme aj v takom 
prípade by sa vyskytli pripomienky 
k rozdeleniu do skupín. Treba si uve-
domiť, že cieľom celoštátneho kola 
súťaže je hrať zaujímavé stretnutia 
v atraktívnom prostredí a takto 
motivovať deti do ďalšej činnosti. 
K tomu smeruje i účasť úspešných 

reprezentantov a prezentácia 
výsledkov. Podotýkam, že 

k.o. systém je v tenise 
štandardný, hrajú sa ním 
prakticky všetky súťaže 
jednotlivcov i vrcholné 
súťaže družstiev.

4.  Dievčatá  by  mali 
rozhodovať chlapcom a na-

opak, bolo by menej sťažností 
na nefér rozhodovanie...

Rozhodovanie účastníkmi v tejto 
vekovej kategórii by neprinieslo 
zníženie počtu chýb a najmä zní-
ženie počtu sťažností zo strany 
divákov (rodičov). Deti ešte nemajú 
dostatok praxe, aby vedeli presne 
sledovať dopad lopty a posúdiť, či 
je lopta dobrá alebo nie. Z toho vy-
plývajú sporné situácie a vyskytujú 
sa pri hre bez rozhodcov i pri hre 
s rozhodcami. Nemyslím si, že pri 
chybných rozhodnutiach ide vždy 
o úmysel, každý má právo na omyl, 
ktorý sa mimochodom vyskytuje 
aj na vrcholných podujatiach, kde 
rozhodujú čiaroví rozhodcovia, „Jas-
trabie oko“ dokazuje, že ani špičkoví 
profesionáli nemajú vždy pravdu, 
keď si myslia, že sa rozhodca  mýli. 
Skutočnosťou je, že mnohé sporné 
situácie vznikajú po reakciách divá-
kov, ktorí sa tiež veľmi často mýlia 

a posudzujú lopty neobjektívne. 
Navyše pre zabezpečenie férovosti 
zápasov môžu veľa urobiť kapitáni 
družstiev v spolupráci s vrchnými 
rozhodcami. 

5. Kapitánmi jednotlivých druž-
stiev by mali byť povinne iba tréne-
ri s minimálne  „C“ licenciou...

Ideálnym stavom je, keď kapitán 
družstva je kvalifikovaným tréne-
rom a súčasne má aj kvalifikáciu 
rozhodcu. Toto spĺňala väčšina 
zúčastnených kapitánov družstiev. 
V tomto smere musia pomôcť aj 
kluby, ktoré vysielajú družstvá na 
takúto akciu. Nedostatkom bolo, že 
u niektorých družstiev sa kapitán 
menil v priebehu stretnutia (podľa 
toho, ktorý hráč nastúpil). Kapitá-
nom družstva je v celom stretnutí 
iba jedna osoba! V budúcnosti 
zabezpečíme dodržiavanie tohto 
predpisu.
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Potešila dlhodobá príprava
Trénerom a kapitánom družstiev, ktoré štartovali vo finále 3. ročníka 

Detského Davis Cupu a Fed Cupu, sme rozdali 40 anketových lístkov 
so šiestimi otázkami. Škoda, že nám na ne odpovedala len niečo vyše 
štvrtina možných respondentov, ale aj tak sa, ako sme avizovali v 11. 
čísle, k ankete vraciame.
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V  mužskej  kategórii to boli 
výsledky menej radostné. V Davi-
sovom pohári sa tím SR pokúšal 
o návrat do svetovej skupiny, ale - 
rovnako ako roku 2006 - sa mu to ne-
podarilo. Po očakávanom víťazstve 
nad Macedónskom sa tímu v boji 
o postup do svetovej skupiny nepo-
darilo doma zdolať Kóreu. V rozho-
dujúcom zápase mu chýbal dlhoroč-
ný líder Dominik Hrbatý a mladý 
tím nestačil na súpera, ktorý mal 
vo svojom rade výborného Leeho.

Z pohľadu budúcnosti je dobré, 
že v zápasoch DC dostali v tomto 
roku  príležitosť ďalší mladí tenisti, 
P. Červenák i M. Kližan, že ešte 
nie 20-ročný L. Lacko sa už stal 

prakticky stálym členom družstva.
Roku 2008 by náš tím mal byť - pri 

očakávanom návrate D. Hrbatého 
do tímu a väčších skúsenostiach 
mladých hráčov - opäť silnejší a mal 
by sa opäť pokúšať o návrat medzi 
svetovú elitu. V nastávajúcom roku 
by náš tím mohol byť silnejší aj o K. 
Becka, ktorý sa vrátil na tenisové 
dvorce.

v stovke mužov  
nemáme hráča

O individuálnych výsledkoch 
mužov v sezóne najlepšie hovorí reb-
ríček ATP. Žiaľ, po mnohých rokoch 
nemá Slovensko v súčasnosti  ani 
jedného hráča vo svetovej stovke.

U Dominika Hrbatého je to jed-
noznačne zapríčinené zdravotnými 
problémami, kým ostatným hrá-
čom do stovky ešte niečo chýba. 
Najbližšie k postupu do nej má L. 
Lacko, ktorý sa postupne k tejto 
méte  približuje. Vyššie očakávania 
mali určite daviscupoví reprezen-
tanti Mertiňák, Klec a Červenák, 
ktorí však s dvojhrovými výsledkami 
nemôžu byť spokojní. Veľký progres 
a zlepšenie, takmer o 800 miest na 
rebríčku roku 2007, zaznamenal M. 
Kližan. Verím, že jeho zlepšovanie 
bude pokračovať. Vo štvorhre do-
kázal M. Mertiňák, že patrí do širšej 
svetovej špičky.

V ženskej kategórii možno s ro-
kom 2007 vysloviť väčšiu spokoj-
nosť.

V Pohári federácie síce, vo svojom 
prvom vystúpení, náš tím prehral 
hladko s Češkami, ale kým nebolo 
o víťazovi zápasu rozhodnuté, všet-
ky stretnutia boli veľmi vyrovnané. 
V stretnutí o udržanie sa v druhej 
najlepšej osmičke sveta sa nášmu 
družstvu podarilo poraziť - pred 
súbojom vysoko favorizovaný, ale 
v reále oslabený - tím Srbska. Toto 
víťazstvo je veľmi cenné, lebo vypad-
nutie do veľmi silnej euro-africkej 
zóny by mohlo spôsobiť nášmu 
tímu nemalé problémy a návrat do 
2. svetovej skupiny by bol veľmi 
náročný. 

vydarený rok  
hantuchovej a Cibulkovej

Vo Fed Cupe sa, popri už stabilnej 
opore D. Hantuchovej, v tomto roku 
k mimoriadnym výkonom vypla D. 
Cibulková, ktorá odohrala skvelé 
zápasy s hráčkami absolútnej sve-
tovej špičky.

Na individuálnych turnajoch sa 
skvele darilo D. Hantuchovej, ktorá 
vyhrala dva turnaje WTA a pre-
bojovala sa na záverečný turnaj 8 
najlepších hráčok sveta, kde sa so 
svojím tenisovým umením  nestra-
tila. Daniela navyše ukázala, že má 
potenciál na ďalšie zlepšovanie.

Výborný rok má za sebou i D. 
Cibulková, ktorá len o málo viac ako 
pred rokom bola ešte hráčkou tretej 
svetovej stovky a dnes už úspešne 
atakuje svetovú päťdesiatku. Škoda, 
že z rôznych dôvodov zo svetovej 
stovky vypadli Suchá i Gajdošová 
(požiadala o austrálske občianstvo), 
ale obe potenciál vrátiť sa tam majú. 
Postavenie najlepšej slovenskej 
deblistky potvrdila Husárová, ktorá 
roku 2007 získala na okruhu WTA  
v poradí 22. a 23. titul vo štvorhre.

U žien sa žiadnej mladej hráčke, 
okrem Cibulkovej, nepodaril taký 
výkonnostný vzostup aký u mužov 
predviedol Kližan. Súvisí to aj s tým, 
že ešte veľká skupina mladých hrá-
čok sa, okrem ženských venovala 

Rok 2007 bol z pohľa-
du slovenského teni-
su rokom, v ktorom 
sa striedali úspešnej-
šie výsledky s menej 
úspešnými. Pripravil 
nám teda radostné 
i menej radostné oka-
mihy.

Úspešní hráči v žiackej kategórii s trénermi – vľavo Daniel ČÁLIK, vpravo Ladislav HANAJÍK, hráči zľava: Vievien JUHÁSZOVÁ, Jana ČEPELOVÁ, Filip 
HORANSKÝ, Adrián PARTL

vladimír haBaS,
športový riaditeľ STZ

�0  

Tenisový rok 2007 priniesol radosť i sklamanie


