
i juniorským turnajom. Z pomerne 
málo štartov na ženských turnajoch 
najviac vyťažila K. Kučová.

V juniorskej chlapčenskej kate-
górii sme v tomto roku nedosiahli 
také úspechy ako vlani. Martin 
Kližan hral už najmä na  mužských 
turnajoch a medzi juniormi sa pri-
pomenul hlavne wimbledonským 
finále štvorhry. Štvorhrové úspechy 
dosiahol aj A. Martin, ktorý si zahral, 
spolu s E. Brázdilom, semifinále na 
grandslame v Paríži i na ME do 18 
rokov. Z ďalších mladších hráčov si, 
v rámci svojho ročníka, veľmi slušne 
počínali 15-roční R. Gašparetz a J. 
Kovalík.

Prenikavý úspech k. kučovej

U junioriek je výpočet úspechov 
predsa len potešiteľnejší. Najväčším 
úspechom je určite víťazstvo K. Ku-
čovej na US Open, vďaka ktorému sa 
Kristína usadila na 3. priečke sveto-
vého rebríčka junioriek. Kristína si 
navyše, s K. Boczovou, zahrala i v 
semifinále na grandslame v Aus-
trálii a spolu vytvorili pár, ktorý 
určite patrí do svetovej štvorhrovej 
špičky.

Veľký výkonnostný skok v tomto 
roku zaznamenala L. Juríková, ktorá 
sa rebríčkovo priblížila k svetovej 
desiatke a zahrala si i grandslamové 
semifinále vo štvorhre v Paríži. Troji-
ca Kučová, Boczová, Juríková navyše 

vytvorila úspešný tím, ktorý na ME 
družstiev do 18 rokov vybojoval 
striebornú medailu. V kvalifikačnej 
skupine namiesto zranenej Kučovej 
reprezentovala ešte i M. Balogová.

Z hráčok ročníka 1991 možno 
vysloviť veľkú spokojnosť s celoroč-
nými výsledkami R. Tabakovej, ktorá 
v priebehu roka zaznamenala veľký 
výkonnostný rast. Veľmi slušné vý-
sledky dosiahla i Z. Luknárová, ktorá 
sa prebojovala do štvrťfinále na ME 
jednotlivcov do 16 rokov.

medailový rok žiakov

Žiacka kategória bola roku 2007 
parádnou kategóriou slovenské-
ho tenisu. A týka sa to chlapcov 
i dievčat. 

U chlapcov sa o najlepšie výsledky 
zaslúžila trojica F. Horanský, A. Partl 
a F. Vittek. Ako družstvo získali 
bronzovú medailu na letných ME 
a obsadili 4. miesto na halových 
ME. Na prostějovských MS obsa-
dili 8. miesto, ale herne sa priblížili 
k najlepším tímom sveta. Veľkým 
úspechom je zlatá medaila páru 
Horanský - Partl na ME jednotlivcov 
do 14 rokov.  Na tomto šampionáte 
sa F. Horanský prebojoval vo dvojhre 
do štvrťfinále. Všetci traja najlepší 
slovenskí hráči sa vo svojej kategórii 
dostali i na záverečný turnaj Masters 
a F. Horanský si na ňom zahral vo 
finále.

U dievčat  si absolutórium za-
slúži hlavne V. Juhászová, ktorá si 
vybojovala striebornú medailu na 
ME jednotlivcov vo dvojhre a so 
spoluhráčkou J. Čepelovou bronzovú 
medailu vo štvorhre. V koncoroč-
nom európskom rebríčku skončila 
na 1. mieste. Veľmi dobré výsledky 
dosiahla Juhászová i so svojimi 
spoluhráčkami J. Čepelovou a M. 
Meszárošovou v súťažiach družstiev. 
Na ME a na MS si družstvo vybojo-
valo bronzovú medailu. Najmä tá 
z MS potvrdzuje, že dievčatá patria 
k najlepším na svete v tejto vekovej 
kategórii.

Presadzovali sa aj ďalšie 14-ročné 
hráčky, ako Milinkovičová, Škamlová 
či Záteková. Aj 13-ročné Kucharová 

a Schmiedlová a 12-ročná Uberalo-
vá sa medzi svojimi rovesníčkami 
zaraďujú v Európe medzi popredné 
hráčky. Verím, že najmä u dievčat 
by sa mohlo podariť nadviazať na 
tohtoročné úspechy.

Na záver by som ešte raz chcel 
potvrdiť to, čo bolo povedané na 
začiatku. Tenisový rok nám priniesol 
radosť i sklamanie. Sú výsledky, na 
ktoré môžeme byť právom hrdí, ale sú 
neúspechy i nedostatky, ktoré musí-
me stále odstraňovať. Za dôležité po-
važujem to, že slovenský tenis má (na 
svoje pomery) veľmi slušný hráčsky 
potenciál a pri dobrej práci všetkých, 
ktorí majú vplyv na ďalší rozvoj 
hráčov, sa môžeme dočkať v budúc-
nosti ďalších dobrých výsledkov.

Martin KLIŽAN, finalista juniorskej štvorhry vo Wimbledone, sa na snímke 
trénera Ladislava Simona skrýva pred ostrovným dažďom pod kapucňu
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Dominika CIBULKOVÁ v tomto roku prerazila už do prvej päťdesiatky Vicemajsterky Európy do 18 rokov - zľava Klaudia BOCZOVÁ, Lenka JURÍKOVÁ, 
Kristína KUČOVÁ, tréner Peter HUBER
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Ján  KRAJČÍK (nar. 16.januára 1924 
v Žiline)sa po Ladislavovi Hechtovi 
stal   ďalším tenistom, ktorý sa 
zo žilinských dvorcov dostal 
na najvyššiu úroveň na Slo-
vensku. Postavenie najlep-
šieho slovenského tenistu 
mu patrilo počas takmer 
pätnástich rokov po 
druhej svetovej vojne, 
hoci v tom čase hral za 
pražské kluby.

Zdokonaľoval sa 
rýchlo. Ako 17-ročny 
bol roku 1941 vo fi-
nále juniorských maj-
strovstiev Slovenska 
a vysokú úroveň hry 
si udržoval aj v ďalších 
rokoch, keď bol tri razy vo 
finále a raz získal titul.

Roku 1945 odišiel (spolu 
s Alojzom Mečiarom) do Prahy, 
kde sa spočiatku neuchytili. Ale otec 
neskoršieho wimbledonského víťaza, 
pán Drobný, vtedajší správca dvorcov na 
Štvanici, sa ich ujal a poskytoval im veľa 
príležitosti zahrať si, ba robiť aj sparingpartnerov 
niektorým vtedajším reprezentantom. Mečiar sa 
stal členom Sparty a Krajčík členom I.ČLTK. Ako 
vojak hral Krajčík za ATK a napokon za Spartak 
Motorlet Praha, v ktorom vyrástol dlhé roky 
najlepší čs. hráč – Jiří Javorský.

V prvých rokoch pobytu v Prahe ešte zaraďo-
vali Krajčíka do slovenského rebríčka – v rokoch 
1947 a 1950 ako jednotku. Na celoštátnom čs. 
rebríčku bol v rokoch 1951 – 59 na 2. alebo 3. 

mieste. Bol členom daviscupové-
ho tím ČSR, za ktorý zohral 

štyri stretnutia. Ako hráč 
pražského klubu si dva 
razy prišiel po titul maj-
stra Slovenska do Brati-
slavy. Bolo to v rokoch 
1947 a 1950, v oboch 

prípadoch bol jeho súpe-
rom Ferdinand Vrba. Titul 

majstra ČSR vo dvojhre síce 
nezískal, ale vynahradil si to vo 

štvorhre, v ktorej triumfoval (spolu s Javorským), 
v rokoch 1952 (v Bratislave) a 1956 – 59.

V hre Jána Krajčíka dominovala istota a pres-
nosť úderov zo základnej čiary, dobrý pohyb. 
Nechodil často k sieti, hoci výborne ovládal aj 
volej a smeč, ktoré využíval najmä vo štvorhre. 
Ozdobou jeho hráčskeho profilu bola svedomi-
tosť a dôslednosť, čo platí aj o jeho trénerskej čin-
nosti. V Prahe sa ako tréner venoval napríklad aj 
Janovi Kodešovi a jeho sestre Vlaste. Z ľudského 
hľadiska bola jeho výraznou črtou skromnosť.   

Na záver aktívnej činnosti dostal povolenie 
pôsobiť v Rakúsku. Od roku 1965 tam bol tré-
nerom na dvorcoch Wiener Athletic Sportclubu. 
Do vlasti sa vrátil po 30 rokoch.

IVAN LICHNER, (nar. 
10.júna 1928 v Brati-

slave) sa do dejín 
slovenského te-

nisu zapísal 
najmä ako 

význam-
ný funk-

cionár. 
Už ako 

ak-
tívny 
hráč 

ŠK 
Slovan 

Bra-
tisla-

va  (istý 
čas hral 

aj za Sláviu 
SVŠT) sa stal 

členom výboru 
Slovana ako zástup-

ca hráčov a absolvoval 
rozličné školenia.

Po skončení aktívnej 
činnosti roku 1963 sa 

stal  trénerom I. triedy a medzinárodným roz-
hodcom pre daviscupové stretnutia. Od roku 
1960 bol členom komisie rozhodcov tenisovej 
sekcie ČSTV v Prahe. Roku 1965 ho zvolili 
za predsedu trénerskej rady STZ, neskôr za 
podpredsedu STZ a nominovali ho do výboru 
ústrednej sekcie tenisového zväzu ČSTV v Prahe. 
V januári 1966 sa stal predsedom tenisového 
oddielu Slovana CHZJD a túto funkciu zastával 
nepretržite viac ako 15 rokov, hoci ho roku 1968 
zvolili za predsedu Ústrednej trénerskej rady a za 
kapitána Čs. tenisovej asociácie v Prahe. V tejto 
funkcii bol veľa ráz nielen vedúcim čs. reprezen-
tačných družstiev v Európe, USA, Južnej Ameri-
ke, Austrálii a na Novom Zélande, ale aj koučom 
Jana Kodeša pri jeho víťazstvách na French Open 
v Paríži 1970 a 71, pri jeho ceste do finále na US 
Open v New Yorku, víťazstve vo Wimbledone 
1973 atď. Ako tréner pôsobil od roku 1981 do 
1987 v Rakúsku. Po návrate na Slovensko sa stal 
roku 1988 podpredsedom výboru TO Slovan 
a o dva roky neskôr ho zvolili do predsedníctva 
slovenského i čs. tenisového zväzu. Začiatkom 
roka 1993 prijal funkciu medzinárodného sek-
retára už samostatného Slovenského tenisového 
zväzu a pripravil jeho prijatie do Európskej teni-
sovej asociácie (ETA) a Medzinárodnej tenisovej 
federácie (ITF).

Intenzívne sa venoval aj publikačnej činnosti. 
Okrem odborných článkov do časopisov Tréner 
a cvičiteľ a Slovenský tenis treba spomenúť jeho 
knižné publikácie „Tenis je ich život“ (1976), „En-
cyklopédia tenisu“ (1980), jej ďalšie dve rozšírené 
vydania (1983) i českú verziu (1985), metodickú 
príručku „Ako začať s tenisom“ (1987),knihu 
„Tenisia – Československý tenis a svet“ (1990). 
Roku 2000 spracoval, na základe objednávky 

STZ, ročenku „Slovenský a svetový tenis 1993 
– 2000“ a od roku 2001 v nej pravidelne pokra-
čoval až do roku 2006.     

BORIS  OKÁNIK (nar. 25. decembra 1929 
v Nových Zámkoch). Ako junior štartoval na 
dorasteneckých majstrovstvách ČSR v Pardubi-
ciach, kde sa prebojoval medzi štyroch najlepších 
hráčov v kategórii do 16 rokov. V rokoch 1948 
– 1952 vyhral niekoľko turnajov v oblastiach 
južného Slovenska, štartoval za družstvo Slo-
vana CHZJD Bratislava. Keď sa presťahoval  do 
Banskej Bystrice, stal sa viacnásobným maj-
strom tamojšieho kraja v súťažiach jednotlivcov 
i družstiev. Popri zodpovedných pracovných 
funkciách v Biotike Slovenská Ľupča sa stačil ve-
novať aj funkcionárskej práci v tenise. V rokoch 
1966-1991 bol predsedom tenisového oddielu 
v Banskej Bystrici, od roku 1970 členom pred-
sedníctva stredoslovenského tenisového zväzu 
a začiatkom osemdesiatych rokov členom pléna 
československého tenisového zväzu, kde sa začal 
venovať problematike rozhodcov v rozhodcov-
skej komisii federálneho tenisového zväzu. Stal sa 
rozhodcom I. triedy a od roku 1990 členom pred-
sedníctva STZ, ako predseda komisie rozhodcov. 
Zabezpečil v úzkej spolupráci s medzinárodnými 
rozhodcovskými komisármi kvalitné fungovanie 
rozhodcov na prvých profesionálnych podu-
jatiach na Slovensku, na satelitných okruhoch, 
neskôr aj na náročnejších challengerových 
turnajoch a napokon aj na všetkých domácich 
daviscupových a fedcupových stretnutiach našej 
reprezentácie. Vo funkcii predsedu komisie roz-
hodcov vo výkonnom výbore STZ položil roku 
1993 organizačné základy rozhodcovskej činnosti 
v podmienkach samostatného Slovenska. Posta-
ral sa aj o odborné vzdelávanie rozhodcovských 
kádrov, a to aj v nadväznosti na medzinárodné 
rozhodcovské inštitúcie. Funkciu predsedu ko-
misie rozhodcov STZ vykonával do roku 2005, 
členom výkonného výboru STZ je dodnes. Za 
svoju celkovú rozhodcovskú a organizátorskú 
činnosť získal via-
cero ocene-
ní. 

FO
TO

:  
D

uš
an

 B
A

RB
U

Š

Defilé hráčov, trénerov, rozhodcov a funkcionárov, uvedených roku 2007 do Siene slávy 
slovenského tenisu, sa končí. Dvanástku vyznamenaných uzatvára trojica Krajčík – Lichner – 

Okánik. Im -a všetkým predchádzajúcim - patria slová prezidenta STZ Tibora Macka, prednesené 
na otváracom ceremoniáli Siene slávy: „Ďakujeme, sme na vás hrdí.“

Ivanovi LICHNEROVI blahoželá k uvedeniu  
do siene prezident STZ Tibor MACKO

Ján KRAJČÍK a Boris OKÁNIK
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Bol to pomerne dobrý rok
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V súťažiach družstiev hralo 
105 tímov so 733 registrova-
nými tenistami. Boje zvádzali 
na dvorcoch Slovana Slovenská 
sporiteľňa, Slávie Agrofert STU, 
Slávie Právnik , Interu a Spojov. 
Dospelí si tituly rozdeľovali na 
kurtoch TK Zohor. Optimistické 
bolo zastúpenie mužov a seniorov 
(prvých štartovalo 118 a druhých 
dokonca 128).

 Najlepšie výsledky družstiev, 
podľa umiestnenia vo všetkých 
vekových kategóriách, dosiahli: 
TK Slávia Agrofert STU 46 b., 
TK Inter 24 a Slovan Slovenská 
sporiteľňa 20.

 Vo svojom referáte podpred-
seda BTZ Anton Litecký-Šveda 
vyzdvihol, že: „Veľmi dobrú úlohu 
v súťaži družstiev zohrali ich 
vedúci, predovšetkým z radov 
rodičov, z ktorých väčšina mala 
požadovanú kvalifikáciu, často 
nielen organizačne, ale aj odbor-
ne mohli riešiť všetky situácie.“

Predseda BTZ Pavel  Polák 
o súťažnom roku 2007 povedal: 
„Tenisový rok v našom regióne 
hodnotím ako dobrý. Podarilo 
sa nám usporiadať majstrovstvá 
a súťaže vo všetkých vekových 
kategóriách, hoci podmienky boli 
pomerne náročné. Niektoré kluby 
nám zanikajú, pretože strácajú 
dvorce, najnovšie sú ohrozené 
Spoje. Úroveň hry najmladších 
kategórií trochu poklesla, čo súvi-
sí s problémom celej spoločnosti, 
napr. ubúda záujem deti o špor-
tovanie. Pravda, korešponduje to 
aj s ekonomickými možnosťami 

rodín. Sme radi, že ešte máme 
kluby, ktoré v rozsahu svojej sta-
rostlivosti o mládež nepoľavujú 
a organizujú akcie (oboje je pre 
nás dôležité) – Slovan Slovenská 
sporiteľňa, Slávia Agrofert STU, 
Slávia Právnik na dvorcoch Du-
dova a Inter, ktorému však tiež 
hrozí zánik dvorcov. Počet kurtov 
napriek tomu neklesá, lebo popri 
zanikajúcich vznikajú nové. No 
tie sú viac komerčné, čiže ich 
prenajímajú, aby mali z čoho 
hradiť údržbu a prípravu na hra-
nie. Majú záujem o niečo iné, ako 
pustiť deti na dvorce.“

Jozef KŠIŇAN 

Ocenení – zľava Matej MARUŠČÁK, Matej BÚŘIL, Martin CARO, Petra UBERALOVÁ, Natália VAJDOVÁ, vzadu predseda 
BTZ Pavel POLÁK a sekretár BTZ Michal NEMEC

mladšie žiactvo: Matej Maruščák a Petra 
Uberalová, Martin Caro (všetci Slávia Agrofert) 
– Matej Búřil (Slovan), Petra Uberalová – Natália 
Vajdová (Slovan).
Staršie žiactvo: Matej Pôbiš (Slovan) a Danica 
Milinkovičová (Slávia Agrofert), Matej Pôbiš 
– Matej Zeman (Slovan), Danica Milinkovičová 
– Michala Kuchárová (Slávia Agrofert).
Dorast:  Boris Kučera (Slovan) a Barbara 
Ochotnická (Inter), Boris Kučera – Ivan Košec 
(Slávia Agrofert), Andrea Popluhárová (Slovan) 
– Monika Gáliková (TK Pezinok).
Dospelí :  M ichal  M i lko (S lovan)  a  An-
drea Rebrová (Slávia Agrofert), Jozef Ko-
valík – Michal Milko (obaja Slovan), An-

drea Rebrová – Lucie Mečířová (Slovan).
Seniori – 35+: Peter Morávek (TK Zohor) a Juraj 
Hapl – Erich Siebenstich (obaja VŠK Ekonóm), 
40+: Juraj Hapl, 45+: Peter Karlík a Ľubomír 
Tencer – Peter Karlík (obaja TK Spoje), 50+: Libor 
Puček (TK Pezinok), 65+: Andrej Kmetz (Iskra 
Petržalka) a Jaroslav Prokop – Vladimír Ondrušek 
(Slovan/ŠK Tatran), 70+: Jaroslav Prokop.
Družstvá, mladšie žiactvo: Slávia Právnik 
(chlapci), Slovan Slovenská sporiteľňa (dievčatá), 
staršie žiactvo: TK Inter (chlapci), Slávia Agrofert 
(dievčatá), dorast: Agrofert (chlapci), TK Inter 
(dievčatá), muži: VŠK Ekonóm „B“, seniori 
– Slávia Agrofert, 45+: TK return, 60+: Slávia 
Právnik.

Dvadsaťštyri  majstrovských  trofejí  za  tituly  jednotlivcov  vo 
dvojhre a 22 medailí za prvenstvá vo štvorhre rozdali v súťažiach 
roka  2007  v Bratislavskom  regióne  na  slávnostnom  stretnutí 
v Národnom tenisovom centre. Bojovalo o ne vyše 300 mladších 
a starších žiakov, dorastencov, mužov, žien a seniorov. 
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Prehľad majstrov 2007 



Grék Economidis zišiel po prehre s Tipsarevičom v prvom kole 
turnaja Tatra banka Open z dvorca bez toho, aby empajrovej 
rozhodkyni Lucii Nevšímalovej podal ruku. 

„Nestáva sa to často. Tak raz do 
roka sa to pritrafí,“ komentovala 
30-ročná česká rozhodcovská jed-
notka nešportový prejav Gréka. 
Ten mal zdravotné problémy, čo 
rozhodkyňa akceptovala. Raz však 
prešvihol povolený čas na toaletnú 
pauzu a vyslúžil si napomenu-
tie. „Musím sa držať pravidiel,“ 
poznamenala Lucia už relaxujúc 
v miestnosti pre rozhodcov po 
psychickom vypätí z trojsetového 
zápasu, do ktorého musela niekoľ-
kokrát vstupovať. 

Nie vždy je sedenie na vysokej 
stoličke prechádzkou ružovým 
sadom. Kým si človek vyslúži uzna-
nie i rešpekt, ubehne zopár rokov. 
A pochopiteľne, má už za sebou 
rozhodovanie stoviek zápasov. 
Konkrétne má Nevšímalová na 
svojom konte tisícku na empajri.

Pochádza z Pardubíc, tenisovo 
– hokejového mesta so slávnou 
juniorkou, ktorá mala v tomto 
roku už osemdesiatku. Pardubice 
sú známe i svojimi medovníkmi. 
Nimi Lucia obdarúva pri cestách 
k nám svoje slovenské rozhodcov-
ské kolegyne.

V tenise vyskúšala veľa postov. 
Najkratšie bola asi zberačkou 
– iba rok. Do pätnástich hrala 
a v sedemnástich už začala, podľa 
otcovho vzoru, rozhodovať. Vyštu-
dovala pedagogiku so špecializá-
ciou angličtina a ruština, v tenise 
využije aj znalosť nemčiny. Za 
katedru sa postavila iba v rámci 
povinnej praxe. Vybrala si totiž 
tenis – je profesionálnou rozhod-
kyňou, v Čechách s najvyššou 
kvalifikáciou.

„Keď som začínala, bolo u nás 
veľa skúsených rozhodcov a na 
svoju šancu som musela čakať. 
Do povedomia som sa dostala 
počas pôsobení na zahraničných 

turnajoch, kde som bola najprv 
na čiare. Do výjazdov som vtedy 
investovala vlastné peniaze,“ ho-
vorí Lucia. 

V krátkom čase sa v tomto 
roku objavila na troch turnajoch 
v Bratislave. Bola na desaťtisícke 
na Slovane a potom sedela na 
empajri počas medzinárodných 
šampionátov Slovenka na ženskom 
Ritro Slovak Open a mužskom 
Tatra banka Open. 

„Oba turnaje sú pripravené 
na vysokej profesionálnej úrovni. 
A hrá sa v super areáli. Národné 
tenisové centrum tvorí komplex, 
aký majú tenisti radi – všetko je 
nablízku – posilňovňa, reštaurácia 
a počas turnaja dva voľné dvorce 
na tréning. To je málokde,“ chváli 
mladá Češka, ktorá doma koor-
dinuje rozhodovanie na všetkých 
medzinárodných turnajoch a od 
mája do septembra takmer nonstop 
trávi týždne na podujatiach doma 
i v zahraničí. 

Kým tenisti si viac cenia štyri 
grandslamové turnaje, česká roz-
hodkyňa za svoj vrchol považuje 
účasť na olympiádach. „Atény 
boli pre mňa obrovským zážitkom. 
Nastupovať v národných farbách 
alebo počuť hymnu rodnej krajiny, 
vyvolávajú povznášajúce pocity 
v ľuďoch, ktorí žijú so športom. 
Pred tromi rokmi som emotívne 
prežívala Atény a inak to nebude 
ani v nasledujúcom roku v Pekingu, 
kde budem opäť rozhodovať,“ do-
dáva Lucia. Profesii sa intenzívne 
venuje už deväť rokov a na otázku, 
aký býva optimálny čas na ukon-
čenie kariéry spojenej s náročným 
cestovaním, odpovedá spontánne: 
„Je to vec súdnosti. Vo Wimbledone 
alebo na turnajoch v USA, vidieť aj 
sedemdesiatnikov...“ 

Rozhodkyne - ženy sa stali 
súčasťou mužských turnajov, ba 
Bratislava bola pred dvoma rokmi 
prelomovým miestom debutu ženy 
na empajri počas daviscupového 
finále. „Čosi podobné bolo pred 
piatimi – šiestimi rokmi v tenise 
takmer nepredstaviteľné. Dnes je 
rozhodovanie žien na turnajoch 
mužov už bežné. Pravda, nie všade. 
Ženy na empajri málokedy vidieť 
na juhoamerických turnajoch ale-
bo v niektorých krajinách bývalej 
Juhoslávie. Musím však podotknúť, 
že rozhodovať ženám je oveľa jed-
noduchšie ako mužom,“ dodáva 
česká rozhodkyňa.                  (zw)

Rozdáva medovníky, 
má však rešpekt
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JUNIORI
runGSteD kYSt, DÁnSko

(itF 4, 15. 10.)
1. kolo: Ohlsson (Švéd.) – Kovalík (11) 
75, 62.

leXinGton, uSa
(itF 2, 29. 10.)

kvalifikácia, 2. kolo: Hernandez (2-Dom.) 
– Halaj 62, 63.
hlavná súťaž, 1. kolo: Lipman (16-USA) 
– Halaj 60, 60.
Štvorhra, 1. kolo: Gilliland, Pasereanu 
(USA/Kan.) – Drake, Halaj (USA/SR) 60, 
64.

JUNIORKY
runGSteD kYSt, DÁnSko

(itF 4, 15. 10.)
1. kolo: Kristoferssonová (Švéd.) – Baranová 
(6) 61, 61.
Štvorhra, 1. kolo: Meierová, Raickovicová 
(Nem.) – Baranová, Marcinkevicová (4-
SR/Lot.) 75, 61.

BanGkok, thajSko
(itF 2, 22. 10.)

1.  kolo:  N. K ičenoková (8-Uk r. )  – 
Kovarčíková 75, 62.
Š t vo r h ra ,  1 .  ko l o :  K o v a r č í k o v á , 
Swanepoelová (SR/JAR) – Gunugantiová, 
Venkateshová (4-Ind.) 61, 64, štvrťfinále: 

Issarová, Lertpitaksinchaiová (Thaj.) – 
Kovarčíková, Swanepoelová 63, 64.

vierumaki, FÍnSko
(itF 4, 24. 10.)

1. kolo: Schuttingová (Est.) – Baranová 
62, 62.
Š t v o r h r a ,  1 .  k o l o :  B a r b a t o v á , 
Ejdesgaardová (2-Dán.) – Baranová, 
Schuttingová (SR/Est.) 26, 64, 60.

nonthaBuri, thajSko
(itF 4, 29. 10.)

2. kolo: Kovtunovová (Uzb.) – Kovarčíková 
(4) 76(3), 63.
Štvorhra, 2. kolo: Kovarčíková, Luščinová 
(1-SR/Rus.) – Kaewmová, Kotchaová (Thaj.) 
60, 60, štvrťfinále: Kovarčíková, Luščinová 
– Susanyiová, Westburyová (7-Maď./N.Zél.) 
64, 64, semifinále: Novaková, Wackerová 
(Licht./Švajč.) – Kovarčíková, Luščinová 
64, 76(5).
Sint-katelijne-Waver, BelGiCko

(itF 4, 30. 10.)
2. kolo: Cunninghamová (5-V.Brit.) – 
Kuľhová 62, 60.
Štvorhra, 2. kolo: Čechová, Kuľhová (6-
ČR/SR) – Jes. Renová, Jen. Renová (V.Brit.) 
64, 63, štvrťfinále: Cunninghamová, 
Horneová (4-V.Brit.) – Čechová, Kuľhová 
76(5), 46, 62.

Slovenskí juniori 
na turnajoch 

v zahraničí
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Petra Mária KUĽHOVÁ po boku Čechovej bojovala v Belgicku o postup 
do semifinále štvorhry

NAVŠTÍVTE VÁŠHO LEKÁRA
A NÁJDITE NOVÉ SPÔSOBY AKO PRESTAŤ!

Prestať fajčiť je tá najlepšia cesta ako 
zlepšiť svoj zdravotný stav a  znovu objaviť  
chute a vône. Neviete si napriek tomu stále 
nájsť ten správny spôsob ako prestať? Ak sa 
chcete skutočne zbaviť tohto zlozvyku, 
teraz je ten správny čas požiadať vášho 
lekára, aby vás oboznámil s novými 
spôsobmi ako na to. Existuje totiž nová 
liečba, ktorá vám  pomôže prestať fajčiť bez 
toho, aby ste opäť začali.

VYPLAZTE JAZYK
FAJČENIU!

VÁŠ JAZYK VÁS BUDE ZA TO MIL VAŤ!

SK 07-126

PRE TÝCH,
  ČO TO MYSLIA VÁŽNE
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MUŽI
CalaBaSaS, Ca, uSa

(Ch, 50 000 uSD, 15. 10.)
kvalifikácia, 1. kolo: Čapkovič (7) - 
Chanakira (Zim.) 62, 61, 2. kolo: Čapkovič 
– Battistone (USA) 36, 76(5), 64, 3. kolo 
(finále): Gregorč (Slo.) – Čapkovič 75, 75.

kolDinG, DÁnSko
(Ch, 50 000 uSD + h, 15. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Smit (Hol.) – Stančík 
64, 76(1).
hlavná súťaž, 1. kolo: Lacko (7) – Norby 
(Dán.) 64, 75, 2. kolo: Lacko – Smeets (Austr.) 
76(2), 64, štvrťfinále: Lacko – Levy (Izr.) 64, 
61, semifinále: Lacko – Wessels (Hol.) 30 skr., 
finále: Lacko – Muller (4-Lux.) 76(3), 64.

iSernhaGen, nemeCko
(te 20, 10 000 uSD, 15. 10.)

kvalifikácia, 2. kolo: Pospisil (Kan.) – Pažický 
(5) 75, 76(5).

BellarY, inDia
(te 9, 15 000 uSD + h, 15. 10.)

1. kolo: Singh (Ind.) – Červenák (1) 63, 64, 
Anikanov (Ukr.) – Semjan 63, 64.
Štvorhra, 1. kolo: Červenák, Semjan – Malik, 
Mishra (Ind.) 62, 63, štvrťfinále: Prashanth, 
Viralimurugesan (Ind.) – Červenák, Semjan 
36, 63, 10:5.

SFaX, tuniSko
(te 4, 10 000 uSD, 15. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Martin – Penades-
Sanz (9-Šp.) 64, 64, 2. kolo (finále): Martin 
– Bessonov (7-B-rus.) 63, 63.
hlavná súťaž, 1. kolo: Martin – Jallali (5-
Tun.) 63, 61, 2. kolo: Zeman (ČR) – Martin 
26, 64, 64.

BarnStaPle, veĽkÁ BritÁnia
(Ch, 25 000 uSD + h, 22. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Stančík (6) – Hewitt 
(V.Brit.) 64, 63, 2. kolo: Goransson (Švéd.) 
– Stančík 76(6), 36, 64.

rimouSki, kanaDa
(Ch, 25 000 uSD + h, 22. 10.)

1. kolo: Jenkins (USA) – Čapkovič 61, 76(5).
Soul, kÓrea

(Ch, 125 000 uSD + h, 22. 10.)
kvalifikácia, 2. kolo: Kližan (6) – Soong-
jae Čo (Kór.) 64, 64, 3. kolo (finále): Kližan 
– Nišikori (3-Jap.) 46, 76(3), 64.
hlavná súťaž, 1. kolo: Phau (Nem.) – Lacko 
75, 67(6), 62, Luczak (2-Austr.) – Kližan 26, 
61, 62.

roDez, FranCÚzSko
(te 19, 10 000 uSD + h, 22. 10.)

1. kolo: Segodo (Benin) – Pažický 63, 62.
GulBarGa, inDia

(te 10, 15 000 uSD + h, 22. 10.)
1. kolo: Červenák (1) – Roy (Ind.) 76(4), 
67(9), 61, Semjan (7) – Gajjar (Ind.) 36, 63, 
64, 2. kolo: Červenák – Madkekar (Ind.) 
64, 62, Semjan – Shokeen (Ind.) 36, 64, 64, 
štvrťfinále: Oswald (Rak.) – Červenák 63, 62, 
Valtzer (4-Izr.) – Semjan 57, 75, 76(7). 
Štvorhra, 1. kolo: Červenák, Semjan – Raja, 
Sipaeya (3-Ind.) 63, 76(6), štvrťfinále: 
Anikanov, Mishra (Ukr./Ind.) – Červenák, 
Semjan 63, 76(6).

kaPSkÉ meSto, juŽnÁ aFrika
(te 1, 10 000 uSD, 22. 10.)

1. kolo: Somogyi – Feaver (V.Brit.) 75, 61, 
2. kolo: Somogyi – Klaasen (3-JAR) 75, 
76(2), štvrťfinále: Somogyi – Heyl (JAR) 63, 

64, semifinále: Somogyi – Volante (1-Tal.) 
64, 62, finále: Arsenov (Rus.) – Somogyi 
76(5), 64.
Štvorhra, 1. kolo: Hromec, Somogyi 
(4) – Strydom, Weideman (Nam./JAR) 
63, 62, štvrťfinále: Hromec, Somogyi 
– Ruckelshausen, Steinberger (Rak.) 62, 
62, semifinále: Arsenov, Filenkov (2-Rus.) 
– Hromec, Somogyi 16, 76(3), 12:10.

monaStir, tuniSko
(te 5, 10 000 uSD, 22. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Martin – Košler (ČR) 
75, 76(2), 2. kolo: Mečíř (14) – Nedeljkovič 
(Srb.) 60, 61, Martin – Grozdanov (16-Bul.) 
63, 67(5), 62, 3. kolo (finále): Perez-Perez 
(1-Šp.) – Mečíř 64, 62, Eysseric (4-Fr.) – Martin 
64, 64.
Štvorhra, 1. kolo: Eysseric, Inzerillo (Fr.) 
– Mečíř, Zeman (SR/ČR) 76(2), 75.

aaChen, nemeCko
(Ch, 50 000 uSD + h, 29. 10.)

Štvorhra, 1. kolo: Petzschner, Peya (Nem./
Rak.) – Zelenay, Zíb (SR/ČR) 64, 62.

BuSan, kÓrea
(Ch, 100 000 uSD + h, 29. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Brunström (Švéd.) 
– Kližan (8) 75, 26, 62.
hlavná súťaž, 1. kolo: Phau (Nem.) – Lacko 
61, 62.

WinDhoek, namÍBia
(te 1, 10 000 uSD, 29. 10.)

1. kolo: Somogyi – Hodorov (Izr.) 62, 75, 
2. kolo: van Rensburg (JAR) – Somogyi 
67(1), 63, 63.
Štvorhra, 1. kolo: Grassi, Volante (1-Tal.) 
– Hromec, Stoliarov (SR/Rus.) 75, 75.

DjerDa, tuniSko
(te 6, 10 000 uSD, 29. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Mečíř (7) – Romančenko 
(Ukr.) 61, 60, 2. kolo (finále): Žirmont (B-rus.) 
– Mečíř 75 skr.
hlavná súťaž, 1. kolo: Burrieza (Šp.) – Mečíř 
60, 61.

tuniS, tuniSko
(Ch, 35 000 uSD, 5. 11.)

kvalifikácia, 1. kolo: Beck – Skugor (4-

Chorv.) 46, 63, 61, 2. kolo: Beck – Chala 
(Fr.) 61, 61, 3. kolo (finále): Beck – Moser 
(Nem.) 63, 63.
hlavná súťaž, 1. kolo: Beck – Elgin (Rus.) 
75, 57, 60, 2. kolo: Navarro-Pastor (3-Šp.) 
– Beck 60, 36, 75.

Sao BernarDo Do ComPo,
BrazÍlia

(te 21, 10 000 uSD, 5. 11.)
kvalifikácia, 1. kolo: Somogyi – Kelebeile 
(Bots.) 60, 60, 2. kolo: Somogyi – Grassi 
(5-Tal.) 36, 62, 76(1), štvrťfinále: Somogyi 
– di Ienno ( Tal.) 75, 62, semifinále: 
Ruckelshausen (Rak.) – Somogyi 75, 61.  

DneProPetrovSk, ukrajina
(Ch, 125 000 uSD + h, 12. 11.)

kvalifikácia, 1. kolo: Beck – Kušnir (Ukr.) 
60, 60, 2. kolo: Beck – Chadaj (5-Poľ.) 62, 
63, 3. kolo (finále): Beck – Kirillov (1-Rus.) 
64, 67(4), 63.
hlavná súťaž, 1. kolo: Marčenko (Ukr.) 
– Beck 63, 75, Hanescu (6-Rum.) – Klec 75, 
62, Gremelmayr (Nem.) – Lacko 46, 64, 76(7), 
Tursunov (2-Rus.) – Mertiňák 76(7), 64.
Štvorhra, 1. kolo: Klec, Pašanski (SR/Srb.) 
– Caňas, Sangalli (Arg.) 61, 63, Bubka, 
Stachovskij (Ukr.) – Lacko, Mertiňák 76(5), 
64, štvrťfinále: Kas, Zovko (1-Nem./Chorv.) 
– Klec, Pašanski 62, 61.

helSinkY, FÍnSko
(Ch, 50 000 uSD + h, 12. 11.)

Štvorhra, 1. kolo: Paukku, Sijsling (Fín./Hol.) 
– Polášek, Zelenay (1) 26, 62, 10:8, 

kaohSiunG, taiWan
(Ch, 50 000 uSD, 12. 11.)

1. kolo: Sela (1-Izr.) – Stančík 62, 61.
Štvorhra, 1. kolo: Jae-sung An, Kyu-tae Im 
(Kór.) – Krkoška, Stančík (ČR/SR) 64, 64.

SunDerlanD, veĽkÁ BritÁnia
(te 22, 15 000 uSD, 12. 11.)

kvalifikácia, 2. kolo: Čapkovič (1) – Roenn 
(V.Brit.) 63, 62, 3. kolo (finále): Čapkovič 
– Barratclough (V.Brit.) 63, 61.
hlavná súťaž, 1. kolo: Masson (Bel.) 
– Čapkovič (6) 67(4), 64, 31 skr.

Z výsledkov Slovákov na malých turnajoch
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Alexander SOMOGYI našiel na futuresi v Kapskom Meste premožiteľa 
až vo finále

Vyhlasovanie víťazov v dánskom Koldingu – v modrom tričku víťaz turnaja 
Lukáš LACKO

Pokračovanie na s. 43
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kiSh iSlanD, irÁn
(te 3, 15 000 uSD, 12. 11.)

kvalifikácia,  2.  kolo:  Mar tin (6)  – 
Golmohammdi (Irán) 61, 60, 2. kolo: Martin 
– Huthmair (Rak.) 63, 60.
hlavná súťaž, 1. kolo: Semjan (8) – Sieber 
(Nem.) 64, 64, Kližan (4) – Souri (Irán) 60, 
60, Martin – Gojowczyk (5-Nem.) 63, 63, 
2. kolo: Semjan – G. Balazs (Maď.) 64, 64, 
Rudnev (Rus.) – Kližan 63, 61, A. Balazs (Maď.) 
– Martin 64, 75, štvrťfinále: Semjan – Egger 
(Rak.) 57, 75, 76(5), semifinále: A. Balazs 
– Semjan 63, 16, 64.
Štvorhra, 1. kolo: Čechov, Kližan (1-Rus./SR) 
– Marfia, Vukov (Tal./Chorv.) 61, 61, Kedriuk, 
Rudnev (4-Kaz./Rus.) – Martin, Semjan 
46, 61, 12:10, štvrťfinále: Čechov, Kližan 
– Akkoyun, Zorlu (Tur.) 62, 64, semifinále: 
Kedriuk, Rudnev (4-Kaz./Rus.) – Čechov, 
Kližan 67(5), 63, 10:2.   

ŽENY
DuBrovnik, ChorvÁtSko

(10 000 uSD, 15. 10.)
kv a l i f i k á c i a ,  2 .  ko l o :  M a r á č k o v á 
– Kozačuková (Ukr.) 62, 61, Poljaková 
– Ninčevičová (Chorv.) 61, 64, Károliyová 
– Kucerová (Švajč.) 63, 64, Veresová 
– Kraljevičová (Chorv.) 62, 63, Hájková 
– Dominikovičová (Chorv.) 60, 62, 3. 
kolo: Maráčková – Kieslová (Nem.) 61, 
61, Poljaková – Némethová (Maď.) 57, 32 
skr., Károliyová – Lyndinová (4-Ukr.) 62, 
76(2), Veresová – Hofmannová (Nem.) w.o., 
Čičaková (Chorv.) – Hájková 36, 62, 60, 4. 
kolo (finále): Maráčková – Črnogoračová 
(Chorv.) 62, 61, Bjelčevová (Ukr.) – Poljaková 
62, 63, Jobstová (Nem.) – Károliyová 60, 61, 
Veresová – Milasová (Chorv.) 61, 60.
hlavná súťaž, 1. kolo: Veresová – Plíšková 
(ČR) 63, 63, Nakičová (6-Slo.) – Maráčková 61, 
62, 2. kolo: van Deunová (7-Bel.) – Veresová 
75, 64.
Štvorhra, kvalifikácia, 1. kolo (finále): 
Hájková, Nakičová (SR/Slo.) – Ercegová, 
Proseničová (Švajč./Chorv.) 42, 42.
hlavná súťaž, 1. kolo: Poljaková, Suničová 
(SR/Chorv.) – Barová, Dabijová (Rum.) 62, 60, 
Bacquetová, Schoeffelová (2-Fr.) – Hájková, 
Nakičová 62, 64, štvrťfinále: Jovanovičová, 
Kozičová (1-Srb.) – Poljaková, Suničová 
75, 63.

Sevila, ŠPanielSko
(10 000 uSD, 15. 10.)

kvalifikácia, 2. kolo: Diešková (5) – 
Anghelová (Rum.) 61, 60, 3. kolo (finále): 
Diešková – Gallegová-Joverová (Šp.) 61, 60.
hlavná súťaž,  1.  kolo:  Diešková – 
Melnikovová (Rus.) 76(5), 76(5), 2. kolo: 
Gagová-Fuentesová (Šp.) – Diešková 63, 64.
Štvorhra, štvrťfinále: Gattová-Monticone-
ová, Querciová (2-Tal.) – Diešková, Krtičková 
(SR/ČR) 36, 64, 11:9.

GlaSGoW, veĽkÁ BritÁnia
(25 000 uSD, 15. 10.)

1. kolo: Cavadayová (4-V.Brit.) – Z. Kučová 
61, 20 skr.

Saint raPhael, FranCÚzSko
(50 000 uSD, 15. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Suchá (1) – Cabezová-
Candelová (Šp.) 62, 75, 2. kolo: Suchá 
– Sibillová (Fr.) 26, 62, 61, 3. kolo (finále): 
Suchá – Milevská (B-rus.) 16, 64, 61.
hlavná súťaž, 1. kolo: Suchá – Byčkovová 
(3-Rus.) 64, 36, 62, Mrazová (Fr.) – K. Kučová 
26, 63, 64, 2. kolo: Suchá – Mrazová 46, 61, 
64, štvrťfinále: Schruffová (Nem.) – Suchá 
64, 63.
Štvorhra, 1. kolo: Kurjanovičová, Manas-
ievová (B-rus./Rus.) - K. Kučová, Suchá 16, 
64, 10:3.

DuBrovnik, ChorvÁtSko
(10 000 uSD, 22. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Čičaková (Chorv.) 
– Mlčochová 64, 63, 2. kolo: Kr. Plíšková 
(1-ČR) – Hájková 16, 75, 60, Maráčková 
– Milutinovičová (Srb.) w.o., Rebrová – 
Kečková (Rus.) 61, 60, Poljaková – Jobstová 
(Nem.) 64, 61, Veresová – Bjelčevová (Ukr.) 
64, 62, Djokičová (Srb.) – Cigániková 76(4), 
75, 3. kolo: Jobstová – Maráčková 63, 62, 
Selakovičová (2-Srb.) – Rebrová 62, 62, 
Poljaková – Konstantinidouová (Gr.) 61, 61, 
Veresová – Kotkinová (Rus.) 46, 76(1), 60, 
4. kolo (finále): Poljaková – Barová (Rum.) 
36, 64, 60, Veresová – Grymalská (Tal.) 26, 
64, 63.
hlavná súťaž,  1.  kolo:  Veresová – 
Corbalanová (1-Arg.) 62, 63, Pavlovová 
(Bul.) – Poljaková 62, 63, Balogová – Ka. 
Plíšková (ČR) 16, 63, 76(0), 2. kolo: Pavlovová 
– Veresová 64, 63.
Štvorhra, 1. kolo: Jovanovičová, Poljaková 
(3-Srb./SR) – Bogačevová, Umanecová 
(Rus./Ukr.) 63, 63, štvrťfinále: Pavlovová, 
van Deunová (Bul./Bel.) – Jovanovičová, 
Poljaková 62, 62. 

Saint DeniS reunion,
FranCÚzSko

(25 000 uSD, 22. 10.)
1. kolo: Haringová (5-Fr.) – Zlochová 62, 
61.
Štvorhra, 1. kolo: Islamajová, Zlochová 
(Alb./SR) – Poglajenová, Stasová (Slo./
Bel.) 62, 64, štvrťfinále: Islamajová, 
Zlochová – Bourdetová-Fontainová, 
Randriamanantenová (Fr.)  76(3),  75, 
semifinále: Haringová, Pichetová (2-Fr.) 
– Islamajová, Zlochová 63, 63.

traralGon, auStrÁlia
(25 000 uSD, 22. 10.)

1. kolo: Moorová (Austr.) – Gajdošová (2) 
63, 61.
Štvorhra, 1. kolo: Gajdošová, Moorová (3-
SR/Austr.) – Goldsová, Starrová (Austr.) 76(0), 
63, štvrťfinále: Borwellová, Tweedieová-
Yatesová (V.Brit./USA) – Gajdošová, Moorová 
w.o.

Štokholm, ŠvÉDSko
(10 000 uSD, 29. 10.)

1. kolo: Romová (Švéd.) – Babáková (7) 
60, 61, Nociarová (8) – Auensen (Nór.) 61, 
61, 2. kolo: Nociarová – Jegiolková (Poľ.) 
62, 63, štvrťfinále: Larssonová (2-Švéd.) 
– Nociarová 62, 64.
Štvorhra, štvrťfinále: Babáková, Kuzminová 
(1-Lot.) – Hartmanová, Jegiolková (USA/Poľ.) 
60, 62, semifinále: Erikssonová, Jensenová 
(4-Švéd./Dán.) – Babáková, Kuzminová 63, 
06, 10:8.

le havre, FranCÚzSko
(10 000 uSD, 5. 11.)

kvalifikácia, 2. kolo: Hájková – Cocuaudová 
(Fr.) 60, 61, 3. kolo: Mergaertová (Bel.) 
– Hájková 63, 75.
hlavná súťaž, 1.  kolo: Balogová – 
Mergaertová 63, 64, 2. kolo: Bacquetová 
(3-Fr.) – Balogová 61, 36, 76(1).

reDBriDGe, veĽkÁ BritÁnia
(10 000 uSD, 5. 11.)

hlavná súťaž, 1. kolo: Babáková (2) – 
Matojanová (Est.) 36, 61, 63, 2. kolo: 
Babáková – Brownová (V.Brit.) 63, 76(5), 
štvrťfinále: Babáková – Lablansová (Hol.) 64, 
63, semifinále: Gerlová (3-ČR) – Babáková 
46, 63, 60.
Štvorhra, 1. kolo: Babáková, Gerlová (1-SR/
ČR) – Hutsonová, Sargeantová (V.Brit.) 60, 62, 
štvrťfinále: Klotzová, Rottmannová (Rak.) 
– Babáková, Gerlová 60, 06, 10:8.

iSmaninG, nemeCko
(25 000 uSD, 5. 11.)

kva l i f i k á c i a ,  1 .  ko l o :  Z l o c h ová  – 
Mascheriniová (Tal.) 60, 62, Pochabová 
– Nowaková (Nem.) 63, 36, 60, Lykinová 
(Rus.) – Illová 60, 61, Kozičová (10-Srb.) 
– Kochanová 64, 67(3), 64, Vajdová – Serrová-
Zanettiová (5-Tal.) 63, 60, Metzingerová 
(Rak.) – Veresová 46, 64, 64, Nociarová – 
Kerteszová (Nem.) 62, 61, 2. kolo: Ľubcovová 
(1-Ukr.) – Zlochová 60, 60, Mirčičová (2-Srb.) 
– Pochabová 64, 76(4), Kayserová (Nem.) 
– Vajdová 63, 61, Nociarová – Šeděnková 
(12-ČR) 63, 61, 3. kolo (finále): Nociarová 
– Gehrleinová (6-Nem.) 64, 61.
hlavná súťaž, 1. kolo: Suchá (3) – 
Hofmanová (Rak.) 26, 64, 63, Nociarová 
– Záhlavová (4-ČR) 60, 62, 2. kolo: Suchá 
– Pivovarovová (Rus.) 16, 62, 64, Ozgová 
(Nem.) – Nociarová 75, 76(4), štvrťfinále: 
Suchá – Hlaváčková (ČR) 75, 61, semifinále: 
Suchá – Görgesová (1-Nem.) 62, 63, finále: 
Suchá – Ľubcovová 64, 64.
Štvorhra, 1. kolo: Hlaváčková, Hrádecká (1-
ČR) – Kozičová, Suchá (Srb./SR) 64, 62. 

jounieh, liBanon
(25 000 uSD, 5. 11.)

kvalifikácia, 1. kolo: K. Kučová (2) – 
Kankarasová (ČH) 61, 62.
hlavná súťaž, 1. kolo: Korytcevová (1-Ukr.) 
– Wienerová 62, 62, Hrozenská (5) – Vedyová 

(Fr.) 61, 67(5), 64, Kachlíková – Selakovičová 
(Srb.) 60 skr., Z. Kučová – Sandrakovová 
(Ukr.) 61, 62, Pereirová (3-Braz.) – K. Kučová 
64, 75, Tvarošková (7) – Kotkinová (Rus.) 
63, 75, 2. kolo: Hrozenská – Clericová (Tal.) 
62, 75, Brozdová (Poľ.) – Kachlíková 62, 64, 
Abramovičová (8-Chorv.) – Z. Kučová 61, 75, 
Siegemundová (Nem.) – Tvarošková (7) 64, 
64, štvrťfinále: Korytcevová – Hrozenská 
61, 63.
Štvorhra, 1. kolo: K. Kučová, Z. Kučová 
– Beygelzimerová, Schaeferová (Ukr./Nem.) 
w.o., Brozdová, Kondratievová (3-Poľ./Rus.) 
– Hrozenská, Wienerová 61, 63, Kachlíková, 
Tvarošková (2) – Jabrová, Janbakhshová 
(Lib./V.Brit.) 60, 60, štvrťfinále: Bračikovová, 
Šamajková (1-Rus.) – K. Kučová, Z. Kučová 63, 
64, Kachlíková, Tvarošková – Haidnerová, 
Sassiová (Rak./Tal.) 64, 26, 10:7, semifinále: 
Clericová,  Pereirová (4-Tal./Braz.)  – 
Kachlíková, Tvarošková 61, 64. 

Deauville, FranCÚzSko
(50 000 uSD, 12. 11.)

kvalifikácia, 1. kolo: Rybáriková (6) – 
Couturierová (Fr.) 62, 63, 2. kolo: Rybáriková 
– Vedyová (Fr.) 61, 75, 3. kolo (finále): 
Rybáriková – Flipkensová (Bel.) 62, 63.
hlavná súťaž, 1. kolo: Rybáriková – Jung-
jan Čan (Taiw.) 63, 61, 2. kolo: Schruffová 
(Nem.) – Rybáriková 64, 63.

Z výsledkov Slovákov na malých turnajoch
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Martina BABÁKOVÁ sa prebojovala v Redbridge vo Veľkej Británii
do semifinále dvojhry
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1.  Riadiaci orgán: Slovenský teni-
sový zväz

2.  Kategórie  a  triedy:  ml., st. 
žiactvo, st. dorast, muži, ženy 
(trieda M – 7), ml. dorast (trieda 
M – 4)

3.  Dátum,  usporiadateľ,  povrch: 
organizačné výbory zverejníme 
na www.stz.sk.

4.  Prihlášky: prihlášky prijíma STZ 
v termíne: 
mladšie žiactvo: do 5. 1. 2008
staršie žiactvo: do 29. 12. 2007
mladší dorast: do 12. 1. 2008
starší dorast: do 2. 2. 2008
dospelí:  do 9. 2. 2008

Hráč  sa  prihlasuje  samostat-
ne  cez  systém  eTenis, prípadne 
elektronickou poštou na adresu 
prihlasky@stz.sk, alebo faxom 02/ 
492 09 879 (ak pri prihlasovaní 
e-mailom nedostanete správu o do-
ručení vašej prihlášky, znamená to, 
že mail neprešiel, preto vo vlastnom 
záujme kontaktujte STZ 02/ 492 
09 887 /886/).
Na oficiálnej internetovej stránke 
STZ  www.stz.sk,  v  časti  domáce 
súťaže  a v  systéme  eTenis,  prie-
bežne  zverejňujeme  aktuálny 
zoznam  evidovaných  prihlášok. 
Odporúčame  hráčom,  aby  si  vo 
vlastnom záujme overili zarade-
nie do zoznamu prihlásených. 10 
dní  pred  oficiálnym  začiatkom 
majstrovstiev  už  nebudeme  ak-
ceptovať žiadnu reklamáciu v sú-
vislosti so zaslaním prihlášky.
Po uzavretí prihlášok a spraco-
vaní priamej nominácie zašle 
STZ zoznam prihlásených hráčov 
regionálnym tenisovým zväzom, 
ktoré nominujú hráčov (vrátane 
náhradníkov) za svoj región a za-
šlú ich na STZ najneskôr 8 dní 
pred oficiálnym začiatkom M SR 
jednotlivých kategórií. Do  súťaže 

možno  zaradiť  len  hráčov,  ktorí 
v termíne zaslali prihlášku na STZ 
a ich nomináciu potvrdí príslušný 
región.  Týmto podmienkam ne-
podlieha iba udelenie voľnej karty 
STZ a usporiadateľa.. 
Hráči sú povinní informovať sa 
o svojom prijatí resp. neprijatí do 
súťaže. Nomináciu účastníkov na 
M SR, vrátane náhradníkov, uve-
rejníme na internetovej stránke 
STZ (www.stz.sk) v časti domáce 
súťaže (nie v systéme eTenis) 7 dní 
pred začiatkom súťaže.

5.  Hospodárske podmienky: STZ 
hradí hráčom a hráčkam stravné 
a ubytovanie podľa platných 
hospodárskych smerníc. Hráči 
(-ky), ktorí budú súťažiť vo dvoj-
hre i štvorhre, a riadne dohrajú 
súťaž, majú na halových maj-
strovstvách SR 2008 nárok na :

a/  diéty, (okrem domácich hrá-
čov):
89,- Sk ak zotrvajú v turnaji 
(vrátane cesty) 5 – 12 hodín.
135,- Sk ak zotrvajú v turnaji 
(vrátane cesty) 12 – 18 hodín.
208,- Sk ak zotrvajú v turnaji 
(vrátane cesty) viac ako 18 ho-
dín.

b/ ubytovanie :
- účastník nemá nárok na ubyto-
vanie, ak je vzdialený od miesta 
konania M SR menej ako 50 km 
(vrátane).
- ak je vzdialený od miesta ko-
nania M SR viac ako 200 km, má 
nárok na ubytovanie deň vopred 
a ak skončí stretnutie po 16,00 
hodine, má nárok na ubytovanie 
do ďalšieho dňa.
- prepláca sa ubytovanie v ofi-
ciálnom hoteli (ubytovacom 
zariadení), prípadne v inom 
zariadení, maximálne však do 
výšky ceny ubytovania v oficiál-
nom zariadení.
- usporiadateľ nie je povinný 
zabezpečiť ubytovanie hráčom 
a sprievodu, ktorí o to v termíne 
písomne nepožiadali. Prihlášku 
so žiadosťou o ubytovanie treba 

zaslať na adresu usporiadateľa 
najneskôr  14  dní  pred  začiat-
kom súťaže.
Nenastúpenie do štvorhr y 
(okrem prípadov, keď nenastú-
penie nie je zavinené hráčom) 
sa bude považovať za nedohranie 
súťaže a hráčovi sa nebude hradiť 
stravné a ubytovanie.
Dvom rozhodcom hradí STZ 
cestovné, stravné, ubytovanie 
a odmenu za výkon funkcie 
podľa platného sadzobníka 
odmien. Odmena musí byť 
zdanená. Refundácia mzdy sa 
neposkytuje.

6.  Titul: víťazi jednotlivých dis-
ciplín získajú titul „Halový maj-
ster SR na rok 2008“, dostanú 
diplomy, medaily a pohár, fi-
nalisti a semifinalisti diplomy 
a medaily.

7.  Povinnosti hráčov: 
a)  Štartovať vo dvojhre a štvor-

hre, riadne dohrať súťaž
b)  Nevzďaľovať sa počas účasti 

v súťaži bez súhlasu riaditeľ-
stva z tenisových dvorcov.

8.  Informácie:  podávajú organi-
zační pracovníci jednotlivých 
M SR. Usporiadateľ zabezpečí 
ubytovanie pre rozhodcov a na 
základe písomných požiadaviek 
aj pre hráčov. Požiadavky na 
ubytovanie treba zaslať písomne 
usporiadateľovi najneskôr 14 dní 
pred otvorením jednotlivých 
M SR. Zloženie organizačných 
pracovníkov výborov HM SR 
uverejňujeme v prílohe.

1.  Predpis: hrá sa podľa platných 
pravidiel súťažného poriadku a 
tohto rozpisu.

2.  Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, 
st. žiaci, st. žiačky, ml. dorastenci, 
ml. dorastenky, st. dorastenci, st. 
dorastenky, muži, ženy.

3. Disciplíny: dvojhra, štvorhra

4.  Spôsob hry: vylučovací na dva 
víťazné sety, v každom sete za 
stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra 
(tajbrejk).

5.  Počet štartujúcich:  
vo všetkých kategóriách: 
chlapci/muži 32, 
dievčatá/ženy 32

V prípade neprihlásenia finalis-
tov z MSR NVK, sa zväčší počet 
priamej nominácie podľa rebríčka 
NVK. Ak región nenaplní svoju 
nomináciu, o voľných miestach 
rozhodne STZ.

Náhradníci:
v prípade neúčasti hráča/hráčky 
nominovaného priamo podľa 
rebríčka postupuje náhradník na 
priamu nomináciu, určený na 
základe rebríčkového postavenia. 
Ak sa hráč nominovaný priamo 
za región posunie do priamej no-
minácie, resp. nepríde na prezen-
táciu, má právo štartu náhradník 
z príslušného regiónu. V prípade 
neúčasti hráča nominovaného 
STZ, má právo štartu náhradník 
na voľnú kartu STZ. Vo všetkých 
ostatných prípadoch rozhoduje 
usporiadateľ.

6.  Podmienky  štartu: platná re-
gistrácia.

7.  Prezentácia: prvý hrací deň do 
8,00 hod.

8.  Žrebovanie: 15 minút po skon-
čení prezentácie z prítomných 
hráčov.

9.  Časový rozpis (pre dvojdvorco-
vú halu): Hráč by nemal odohrať 
viac ako 3 zápasy denne, iba 
v prípade 3.dňa možno odohrať 
štvrtý zápas len so súhlasom 
hráča. Posledný zápas denného 
programu v kategórii mládeže 
možno nasadiť najneskôr o 20,30 
hod. hracieho dňa. Prestávka 
medzi posledným odohraným 
zápasom hráča a jeho 1. zápasom 
nasledujúceho dňa musí byť 
minimálne12 hodín

Rozpis halových majstrovstiev Slovenskej republiky  
v tenise na rok 2008

A / Všeobecné 
ustanovenia

R
O

ZP
IS

 H
M

 S
R

Mladší žiaci 19. – 22. 1. 2008 TK Akademik Košice 4 Antuka

Mladšie žiačky 19. – 22. 1. 2008 TC Slávia Trnava 3 Taraflex

Starší žiaci 12. – 15. 1. 2008 TK Slovan Slov. sporiteľňa 2 Premier court

Staršie žiačky 12. – 15. 1. 2008 TK Slávia Agrofert STU 2 Hard court

Mladší dorastenci 26. – 29. 1. 2008 TJ Elán Veľký Krtíš 2 Graboflex

Mladšie dorastenky 26. – 29. 1. 2008 TK Inter Bratislava 2 Taraflex

Starší dorastenci 16. – 19. 2. 2008 TK Inter Bratislava 4 Antuka

Staršie dorastenky 16. – 19. 2. 2008 TK Kúpele Piešťany 2 Taraflex

Muži 23. – 26. 2. 2008 TK Akademik Košice 4 Antuka

Ženy 23. – 26. 2. 2008 STŠ Michalovce 2 Antuka

B / Technické 
ustanovenia

ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast dospelí

Pri účasti 32 32 32 32 32

Priama nominácia 13 8 7 9 8

Finalisti z MSR NVK 0 0 2 2 2

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 5 4 2 3

Nominácia regiónov /4x4=16/ 16 16 16 16 16

Voľné karty STZ 1 1 1 1 1

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 2

1.deň: 1.kolo dvojhra (16 zápasov)
2.deň: 2.kolo dvojhra (8 zápasov)
 1.kolo štvorhra (8 zápasov)
3.deň: štvrťfinále dvojhra (4 zápasy)
 semifinále dvojhra (2 zápasy)
 štvrťfinále štvorhra (2 zápasy)
4.deň: finále dvojhra (1 zápas)
 semifinále štvorhra (2 zápasy)
 finále štvorhra (1 zápas)
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Ešte jeden návrat do Linzu, kde zvíťazila Daniela HANTUCHOVÁ 
(o jej úspechu sme písali v minulom čísle) vo finále nad Patty 
SCHNYDEROVOU. Zamyslená Slovenka na tlačovej konferencii.

ATP
maDriD, ŠPanielSko
(2 082 000 eur, 15. 10.)
Št v r ť f i n á l e :  Fe d e re r 
(1-Švajč.) – Lopez (Šp.) 
76(4), 64, Kiefer (Nem.) 

– González (5-Čile) 76(5), 62, Djokovič 
(3-Srb.) – Ančič (Chorv.) 76(2), 62, 
Nalbandian (Arg.) – Nadal (2-Šp.) 61, 
62, semifinále: Federer – Kiefer 64, 64, 
Nalbandian – Djokovič 64, 76(4), finále: 
Nalbandian – Federer 16, 63, 63.

Bazilej, ŠvajČiarSko
(850 250 eur, 22. 10.)

kvalifikácia, 1. kolo: Klec (5) – Nussbaum 
(Švajč.) 64, 63, 2. kolo: Klec – Fetov (Švajč.) 
62, 67(6), 61, 3. kolo (finále): Karanušič 
(2-Chorv.) – Klec 64, 67(5), 60.
hlavná súťaž, semifinále: Federer (1-
Švajč.) - Karlovič (Chorv.) 76(6), 76(5), 
Nieminen (Fín.) – Baghdatis (Cyp.) 76(4), 
62, finále: Federer – Nieminen 63, 64.

lYon, FranCÚzSko
(680 250 eur, 22. 10.)

kvalifikácia, 2. kolo: Mertiňák (5) 
– Balleret (Mon.) 76(5), 36, 62, 3. kolo 
(finále): Ch. Rochus (4-Bel.) – Mertiňák 
36, 63, 64.
hlavná súťaž, semifinále: Grosjean (Fr.) 
– Tsonga (Fr.) 61, 62, Gicquel (Fr.) – Falla 
(Kol.) 46, 62, 76(7), finále: Grosjean 
– Gicquel 76(5), 64.
Štvorhra, 1. kolo: Clément, Mahut (3-Fr.) 
– Marach, Mertiňák (Rak./SR) 62, 75.

PetrohraD, ruSko
(1 000 000 uSD, 22. 10.)

Semifinále: Verdasco (6-Šp.) – Čilič 

(Chorv.) 62, 63, Murray (2-V.Brit.) – Južnyj 
(3-Rus.) 62, 57, 76(1), finále: Murray 
– Verdasco 62, 63.

ParÍŽ, FranCÚzSko
(2 082 500 eur, 19. 10.)

Štvrťfinále: Nalbandian (Arg.) – Ferrer 
(5-Šp.) 76(3), 67(3), 62, Gasquet (10-
Fr.) – Murray (15-V.Brit.) 63, 06, 64, 
Baghdatis (Cyp.) – Robredo (8-Šp.) 64, 
64, Nadal (2-Šp.) – Južnyj (Rus.) 64, 62, 
semifinále: Nalbandian – Gasquet 62, 
64, Nadal – Baghdatis 46, 64, 63, finále: 
Nalbandian – Nadal 64, 60.

WTA TOUR
zÜriCh, 

ŠvajČiarSko
(1 340 000 uSD, 

15. 10.)
1. kolo: Hantucho-

vá (7) – Safinová (Rus.) 76(2), 76(4),  
2. kolo: A. Radwanská (Poľ.) – Hantu-
chová 63, 63.
Štvrťfinále: Heninová (1-Bel.) – A. 
Radwanská 64, 62, Vaidišová (ČR) 
– A. Bondarenková (Ukr.)  61, 64, 

Golovinová (Fr.) – Bartoliová (9-Fr.) 45 
skr., Schiavoneová (Tal.) – Kuznecovová 
(2-Rus.) 63, 33 skr., semifinále: Heninová 
– Vaidišová 36, 63, 75, Golovinová 
– Schiavoneová 60, 64, finále: Heninová 
– Golovinová 64, 64.
Štvorhra, 1. kolo: Medinová-Garrigue-
sová, Pennettová (Šp./Tal.) – Hantuchová, 
Peerová (SR/Izr.) 64, 62, Srebotniková, 
Sugijamová (2-Slo./Jap.) – Husárová, 
Zvonarevová (SR/Rus.) 62, 63.

linz, rakÚSko
(600 000 uSD, 22. 10.)

2. kolo: Hantuchová (2) – Dulková 
(Arg.) 63, 61, štvrťfinále: Hantuchová 
– A. Bondarenková (Ukr.) 64, 16, 63, 
semifinále: Hantuchová – Vaidišová 
(5-ČR) 26, 62, 76(3), finále: Hantuchová 
– Schnyderová (6-Švajč.) 64, 62.

QueBeC, kanaDa
(175 000 uSD, 29. 10.)

Semifinále: Vakulenková (3-Ukr.) – Ditty-
ová (USA) 61, 46, 75, Davenportová (USA) 
– Zvonarevová (2-Rus.) 62, 67(3), 63, finá-
le: Davenportová – Vakulenková 64, 61.
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Nalbandian 
vynikol 
vo finiši 

Na záver  

turnajov 

majstrovskej 

série sa do 

senzačnej 

formy 

dostal David 

Nalbandian. Vyhral 

v Madride, kde zdolal 

Nadala, Djokoviča 

i Federera. Potom 

Argentínčan vyhral aj 

v Paríži, kde vo finále opäť 

triumfoval nad 

svetovou 

dvojkou 

Nadalom.
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Rozpis halových majstrovstiev Slovenskej republiky  
v tenise na rok 2008

Organizátor môže, vzhľadom 
na priebeh súťaže, urobiť úpra-
vu časového rozpisu. Úprava 
musí byť včas zverejnená.

10.  Lopty: TRETORN
Na každý zápas dvojhry a od 
semifinále štvorhry 3 nové 
lopty. Od semifinále dvojhier 
a vo finále štvorhry výmena 
lôpt pred 3. setom.

11.  Rozhodcovia:  vrchného 
rozhodcu a jeho zástupcu 
nominuje STZ. Jednotlivé 
zápasy sa hrajú bez hlavných 
rozhodcov. Usporiadateľ je 
povinný zabezpečiť od semi-
finálových zápasov hlavných 
rozhodcov, prípadne môže 
zabezpečiť rozhodcov aj na 
predchádzajúce kolá. Vrchný 
rozhodca môže rozhodnúť o 
inom spôsobe rozhodovania 
zápasov.

12.  Námietky: písomne riadi-
teľstvu majstrovstiev podľa 
súťažného poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa: 
- umožniť hráčom (-čkam) 
tréning deň pred oficiálnym 
otvorením HM SR v čase od 
17,00 hod. a každý ďalší deň 
pred otvorením a po skončení 
programu dňa, 
- zabezpečiť ukazovatele skóre 
s menovkami hráčov od 1. 
kola,
- denne spracovávať výsledky 
cez systém eTenis a  zasielať 
priebežné výsledky na:
TASR – e-mail: sport@tasr.sk, 
fax. 02/ 5921 0324
SITA – e-mail: spo@sita.sk, 
fax. 02/ 5249 2732.
Kompletné klasifikačné pod-
klady z HM SR je usporiadateľ 
povinný poslať do 24 hodín po 
skončení turnaja na STZ.

Rozpis halových M SR jednotliv-
cov na rok 2008 schválil VV STZ 
dňa 12. 10. 2008.

ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast dospelí

Pri účasti 32 32 32 32 32

Priama nominácia 13 8 7 9 8

Finalisti z MSR NVK 0 0 2 2 2

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 5 4 2 3

Nominácia regiónov /4x4=16/ 16 16 16 16 16

Voľné karty STZ 1 1 1 1 1

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 2

1.deň: 1.kolo dvojhra (16 zápasov)
2.deň: 2.kolo dvojhra (8 zápasov)
 1.kolo štvorhra (8 zápasov)
3.deň: štvrťfinále dvojhra (4 zápasy)
 semifinále dvojhra (2 zápasy)
 štvrťfinále štvorhra (2 zápasy)
4.deň: finále dvojhra (1 zápas)
 semifinále štvorhra (2 zápasy)
 finále štvorhra (1 zápas)

David 

NALBANDIAN 

sa blysol 

v Madride aj 

Paríži
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Článok 3
Upraviť:

- majstrovstvá (majstrovstvá SR 
a majstrovstvá nižších územných 
celkov majstrovstvá regiónov),

Článok 50
Upraviť:

Posledný termín na podanie 
prihlášok je 14 dní pred oficiálnym 
začiatkom turnaja. Prihlásení hráči 
na turnaje všetkých tried sú povinní 
pred začatím turnaja informovať sa 
u usporiadateľa o ich zaradení do 
hlavnej súťaže turnaja. Na turnajoch 
triedy A a halových turnajoch triedy 
B je STZ povinný, do 7 dní pred 
začiatkom turnaja, oznámiť uspo-
riadateľovi a zverejniť na webovej 
stránke STZ, mená hráčov priamo 
zaradených do hlavnej súťaže. 

Usporiadateľ turnajov triedy B 
a Cje povinný, do 7 dní pred za-
čiatkom turnaja, oznámiť na STZ 
zoznam hráčov priamo zaradených 
do hlavnej súťaže, ako aj všetkých 
ostatných v termíne prihlásených 
hráčov. STZ po udelení príslušného 
počtu voľných kariet zverejní mená 
hráčov prijatých do hlavnej súťaže 
na webovej stránke STZ. 

Hráči neprijatí do hlavnej súťaže 
sa môžu informovať o svojom za-
radení do kvalifikácie, prípadne sa 
priamo zúčastniť na kvalifikácii, ak 
je otvorená. 

Prihlášky treba doručiť najneskôr 
14 dní pred oficiálnym začiatkom 
turnaja (nie prezentácie). Hráč si 
môže overiť doručenie prihlášky 

v systéme etenis alebo priamo 
u usporiadateľa najneskôr 10 dní 
pred oficiálnym začiatkom turnaja. 
Po tomto termíne nebudú akcepto-
vané žiadne reklamácie ohľadom 
nezaradených prihlášok.

Ak je 7 dní pred oficiálnym začiat-
kom turnaja prihlásených menej ako 
8 hráčov, usporiadateľ je povinný 
túto skutočnosť písomne oznámiť na 
STZ, ktorý turnaj označí ako zrušený 
v systéme etenis. Kvalifikáciu na tur-
naj treba zrušiť ak prihlásený počet 
účastníkov neumožňuje odohrať 
hráčom aspoň jedno kolo súťaže. 
V prípade zrušenia kvalifikácie sa 
hlavná súťaž doplní v zmysle čl. 
57 SP.

Hráčov zaradených priamo do 
súťaže je povinný STZ (trieda A 
a halové B) alebo usporiadateľ zve-
rejniť najneskôr 7 dní pred začiat-
kom turnaja. Voľné karty je povinný 
STZ zverejniť (trieda A a halové B) 
najneskôr 7 dní a usporiadateľ naj-
neskôr 3 dni pred začiatkom turnaja. 
Prihlásení hráči na turnaje všetkých 
tried sú povinní pred začatím tur-
naja informovať sa v systéme etenis 
alebo priamo u usporiadateľa o ich 
zaradení do súťaže.

Usporiadateľ môže požadovať 
na zabezpečenie ubytovania skorší 
termín žiadosti o zabezpečenie 
ubytovania. V prípade, že sa turnaj 
neuskutoční z dôvodu malého počtu 
prihlásených hráčov, usporiadateľ je 
povinný vyrozumieť riadne prihlá-
sených hráčov, riadiaci orgán a roz-
hodcu turnaja o zrušení turnaja.

Článok 54
Doplniť:

Hráči, ktorí sa prišli prezentovať 
bez riadneho prihlásenia na turnaj 

(týka sa aj kvalifikácie) zaplatia 
vklad vyšší o 200,- Sk

Článok 61 
Doplniť:

Počet nasadených v kvalifikácii 
závisí od počtu postupujúcich 
z kvalifikácie do hlavnej súťaže 
a počtu účastníkov kvalifikácie. 
Pokiaľ má každá skupina 4 a viac 
účastníkov, z ktorej postupuje do 
hlavnej súťaže 1 hráč, nasadzujú 
sa do každej skupiny 2 hráči. Pokiaľ 
má niektorá skupina menej ako 4 
hráčov nasadzuje sa do všetkých 
skupín iba 1 hráč.

Článok 65
Doplniť:

Nasadenie hráčov (párov) podľa 
poradia sa vykonáva žrebovaním 
na príslušné miesta hracieho plánu 
(viď. príloha č. 2). Do žrebovania je 
možné zaradiť len hráčov s platným 
registračným preukazom v čase 
žrebovania a počas trvania turnaja 
(platí dátum v TL).

Článok 70
Upraviť:

Hráč je povinný riadne dohrať 
súťaž. Ak z akýchkoľvek dôvodov 
súťaž riadne nedokončí (nedohranie 
zápasu z akéhokoľvek dôvodu alebo 
nenastúpenie sa považuje za riadne 
nedohranú súťaž),  nesmie sa zú-
častniť na žiadnych iných súťažiach 
v priebehu turnaja (platí termín 
uvedený v TL) a tri nasledujúce dni 
po skončení turnaja (uvedeného 
v termínovej listine), ktorý riadne 
nedokončil.

Článok 3
Upraviť:

Hráč môže ohlásiť prestup do 
nového klubu iba vtedy, ak je za ma-
terský klub registrovaný najmenej 
12 mesiacov (t.j. jedno ročné pre-
stupové obdobie). a v čase podania 
prestupu má platnú registráciu.

Článok 5
Upraviť:

Prestup možno ohlásiť v období 

od 01. 20. októbra do 10. januára.

Článok 9
Vyškrtnúť:

- platný registračný preukaz

Článok 10
Upraviť:

Schválené prestupy sa priebežne 
zverejnia na internetovej stránke 
STZ. a v mesačníku Tenis.

Článok 23
Upraviť:

Žiadosť o hosťovanie treba zaslať 
doručiť poštou alebo odovzdať 
osobne na STZ v termíne od 15. 
do 20. februára od 15. januára do 
konca februára príslušného kalen-
dárneho roka. Žiadosť doručená 
po tomto termíne sa odmietne a 
neprerokuje.

Článok 26
Upraviť:

STZ zverejní zoznam hráčov, 
ktorí majú schválené hosťovanie na 
príslušné obdobie (čl. 27) na inter-
netovej stránke STZ a v marcovom 
čísle Tenis (s uvedením materského 
klubu, klubu v ktorom má hráč 
schválené hosťovanie a vekovú 
kategóriu).

Článok 31
Vyškrtnúť:

Schválené prestupy sa budú prie-
bežne zverejňovať na internetovej 
stránke STZ a v aktuálnom čísle 
mesačníka Tenis.

Článok 32
Vyškrtnúť:

Schválené hosťovania sa budú 
zverejňovať na internetovej stránke 
STZ a v marcovom čísle mesačníka 
Tenis.

Článok 33
Upraviť:

Prehľad všetkých schválených 
hosťovaní, schválených a zaevido-
vaných prestupov (hráči zaťažení 
12 mesačnou ochrannou lehotou) 
bude STZ priebežne zverejňovať sa 
zverejní po 15. 01.  na internetovej 
stránke STZ. a vo februárovom čísle 
mesačníka Tenis.

Úpravy  
športovo-technických 

predpisov STZ
R a d a  S T Z  n a  s v o j o m  z a s a d n u t í  d ň a  

24.  11.  2007 schvál i la  úpravy špor tovo-

t e c h n i c k ý c h  p r e d p i s o v  s  ú č i n n o s ť o u  

od 1. 12. 2007. Úplné znenie upravovaných 

článkov ako aj výklad spôsobu žrebovania 

kval i f ikácie,  súvisiaci  s čl .  61 SP,  nájdete  

na www.stz.sk v časti „Stanovy a predpisy STZ“.

PR
ED

PI
SY

 S
TZ

S ú ť a ž ný 
p o ri a d o k

Pre s t u p ov ý 
p o ri a d o k
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Tenistka bude zrejme v budúcnos-
ti reprezentovať Austráliu, o čom sa 
v austrálskych médiách písalo už v 
minulosti. Bratislavská rodáčka si 
uvádza ako rezidenciu okrem Brati-
slavy aj austrálske Sydney, kde sa na 
základe Pollardovho listu prechodne 
zdržiava od roku 2003. 

Bývalá najlepšia slovenská junior-
ka, ktorá bola vlani v septembri 64. 
na svete a teraz je v rebríčka WTA 
Tour 145., sa až do polovice tohto 
roku pripravovala pod vedením 
Simona Walsha. Rozišli sa po tom, 
čo austrálsky tréner dostal ponuku 
z britskej tenisovej federácie. Ako 
16-ročná sa stala Gajdošová naj-
mladšou Slovenkou vo fedcupovej 
reprezentácii, odohrala jediný zápas 
vo štvorhre proti Belgicku roku 2003.

Šéf austrálskeho zväzu vo svojom 
liste uviedol, že u protinožcov začala 
trénovať ako členka programu AIS 
Pro Tour.  

Podľa stránky WTA Tour sa Gaj-
došová teraz pripravuje s Davidom 
Baileyom v Sydney a manažuje ju 
ITMS Sports. Do svetovej stovky 
sa dostala vlani, v kariére zarobila 
424-tisíc dolárov. V tejto sezóne la-
borovala so zranením nohy a ukončí 
ju už mimo stovky. Dá sa teda 
predpokladať, že od organizátorov 
v Melbourne získa voľnú kartu do 
hlavnej súťaže Australian Open. 
Vo svetovom rebríčku sú momen-
tálne štyri Austrálčanky vyššie 
ako Gajdošová, všetky sú v stovke 
– Stosurová, Moliková, Prattová a 
Dellacquaová.

IPIN musia mať už aj juniori

základná informácia
Miesto: TK Slávia Právnik
 Tematínska 5 , Bratislava - Petržalka
 Tel: 02 – 63830170, Fax: 02-63830131
 E-mail: tjslaviapravnik@slovanet.sk
Prihlášky (písomne):   Rudolf Horváth, Národné tenisové centrum, 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava
 E-mail: rudolf.horvath@st.sk
 Fax: 02/49209 879, Tel: 02/49209 894 
Uzávierka prihlášok: 12. december 2007 
Termín:  Kvalifikácia: 13. 1. 2008
  Hlavnásúťaž: 14 - 20. 1. 2008
Prezentácia:    Kvalifikácia:CH + D, sobota 12. 1. 2008  

od 16.00 do 18.00 h v TK
   Hlavná súťaž:Chlapci – nedeľa 13. 1. 2008  

od 14.00 do 16.00 h v TK
  Dievčatá - pondelok 14. 1. 2008 od 14.00  

do 16.00 h v TK
Počet štartujúcich:  Kvalifikácia: Chlapci – 24, Dievčatá – 16
 Hlavná súťaž: Chlapci -48, Dievčatá -32
Povrch: Koberec ( Marka Tennis Grain Court)
Lopta: Tretorn
Vklad:  Kvalifikácia – 30 USD
  Hlavná súťaž – 50 USD (ekvivalent v Sk) 
Ubytovanie:   Rezervovať písomne do 4. 1. 2008 u uspo-

riadateľa turnaja faxom, prípadne na pevnú 
linku.

Upozornenie:   podľa pravidiel ITF musí mať každý hráč, 
ktorý sa chce prihlásiť/zúčastniť na turnaji 
ITF, platný IPIN

Medzinárodný turnaj juniorov do 18 rokov

ITF 2 U18  
„The 15th Slovak Junior Indoor 2008“

13. - 20. 1. 2008

-  ak už hráči majú IPIN na  profe-
sionálne turnaje, potom rovnaké 
IPIN môžu využívať i na turnaje 
juniorov

-  hráči môžu využívať IPIN Online 
Service na prihlasovanie a odhla-

sovanie z turnajov dospelých, ale 
u juniorov to nie je možné (platí 
ako doteraz)

-  ročný poplatok je 20.- USD. 
Ak sa chce hráč zúčastňovať 
aj na turnajoch dospelých, po-

tom je ročný poplatok 45.- USD
-  poplatok sa platí kreditnou kar-

tou online na www.itftennis.
com/IPIN (na sezónu 2008 je to 
možné od 1.12. 2007)

-  hráčovi,  ktorý  sa  prihlási  na 
turnaj  bez  platného  čísla  IPIN 
(neuhradený  ročný  poplatok), 
bude jeho prihláška zamietnutá

N i e k o ľ k o  v ý h o d ,  k t o -

r é  p o s k y t u j e  p l a t n ý  I P I N :
-  prístup k informáciám o penalizá-

cii hráčov (Code of Conduct)
-  prístup k zmenám v ITF kalendári 

turnajov
-  prístup k zmenám v pravidlách 

ITF
- plánovač programu
-  informácie týkajúce sa aj dopingu 

v tenise

Od 1. 1. 2008 musia mať všetci hráči, ktorí sa prihlasujú na turnaje 
ITF do 18 rokov, platné IPIN (medzinárodné identifikačné osobné 
číslo)... 

Gajdošová bude 
Austrálčankou

K n i h a  o  ve l i ká n o c h
Z tvorivej dielne renomovaného 

športového novinára a publicistu 
Antona Zerera vyšla ďalšia kniha. 
Má príťažlivý názov - Hry a sny. 

Na vyše štyristo stranách ponúka 
autor slovenským čitateľom profily 
100 najvýznamnejších športovcov 
histórie. Pri ich výbere sa Zerer 
opieral o prestížne ankety. Základom 
bola miléniová anketa Medziná-
rodného olympijského výboru, do 
ktorej sa zapojilo 202 národných 
olympijských výborov. Prvých päť 
kapitol knihy venoval portrétom 

piatich športovcov, ktorých mená 
vyšli z ankety MOV. Sú to futbalista 
Pelé, boxer Muhammad Ali, atlét 
Carl Lewis, basketbalista Michael 
Jordan a plavec Mark Spitz. 

Záverečnú časť knihy tvoria tri 
profily slovenských športovcov sve-
tového mena – krasokorčuliara On-
dreja Nepelu, cyklistu Antona Tkáča 
a legendárneho hokejového brankára 
Vladimíra Dzurillu. 

V publikácii má svoje významné 
miesto aj tenis. Podľa počtu profilov 
sa radí hneď za atletiku a futbal. 

Mená najvýznamnejších hráčov sú 
medzi 92 portrétmi predstaviteľov 
ďalších športov: Andre Agassi, Björn 
Borg, Roger Federer, Steffi Grafová, 
Rod Laver, Martina Navrátilová a 
Pete Sampras.  

Publikáciu, ktorá vyšla v troj-
tisícovom náklade v spolupráci 
vydavateľstiev Play fair a Timy 
Partners (1199.- Sk), si už možno 
kúpiť v kníhkupectvách, ale čitatelia 
mesačníka Tenis si ju môžu za špe-
ciálnu cenu objednať aj na e-mailo-
vej adrese: playfair@chello.sk

Geoff Pollard, prezident Tennis Australia, poslal list 
Medzinárodnej tenisovej federácii a Slovenskému 
tenisovému zväzu. V mene Jarmily Gajdošovej (20) 
v ňom žiada, aby slovenská tenistka mohla, na 
individuálnych turnajoch i v tímových súťažiach,  
štartovať ako reprezentantka Austrálie. Slovenský 
tenisový z väz  zobra l  rozhodnut ie  hráčk y  na 
vedomie.
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVäZ

Príkopova 6, 
831 03 Bratislava

Prezident
RNDr. Tibor Macko
tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889
fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár
Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875
fax: 02/492 09 878
igor.moska@stz.sk

Sekretariát
tel.: 02/492 09 801
fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek
Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas
tel.: 02/492 09 809
fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ
Ing. Ladislav Macko 
tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka
Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832
fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Medzinárodný úsek
Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník
tel.: 02/492 09 877
fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:
Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová
tel.: 02/492 09 886
fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk
Alena Černušáková
tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk
Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886
zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING  
spol. s r. o.
Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ
Ing. Ivan Greguška
tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing
Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234
tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:
Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880
olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie
Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová
tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk
redaktor:

prom. fil. Eduard Bednárik
tel.: 02/492 09 895

eduard.bednarik@stz.sk
Počítačové oddelenie:

Správa siete:
Ing. Augustín Straka

augustinstraka@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
 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Beluša 2
Listový kontakt:  

Pod Párovcami 14,  
921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675
tel./fax.: 033/76 26 628
tel. byt: 033/76 22 341
mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:
pondelok - piatok

8.00 - 12.00 h
Okrem stredy:  
14.00 - 19.30 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVäZ

Sekretárka
Dagmar Regendová

tenis@sportbb.sk
Sídlo: Partizánska cesta 93,  
975 84 Banská Bystrica

Listový kontakt: P. O. Box 158,  
975 84 Banská Bystrica
tel./fax: 048/41 42 252
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@netkosice.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 09 878

peter.grandtner@stz.sk

Marketingoví manažéri
Mgr. Roman Martinec
mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 807
roman.martinec@stz.sk

Lucia Cvengrošová
mobil: 0908 743 869
tel.: 02/492 09 808

lucia.cvengrosova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka Pieš any, Rekrea ná ul., 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, ...

PORADENSTVO: individuálny prístup
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