
Súčasťou podujatia boli viaceré spoločenské aktivity určené deťom. 
Početná skupina skúsených animátorov dokázala pripraviť po tenise 
pravidelne aj zábavu. Presne v duchu celej akcie, kde tenis dominuje, 
ale nie je tam len šport. Spoločnosť Nike so svojimi partnermi a tentoraz 
s floridským Club Medom pripravila excelentné celosvetové finále Nike 
Junior Tour. Na slávnostnom vyhlásení víťazov putoval Pohár národov 
za najvyšší súčet bodov všetkých hráčov danej krajiny do Španielska. Ale 
aj my sme patrili k špičke. Projekt Nike Junior Tour zvyšuje popularitu 
značky obľúbenej medzi mladými tenistami. Spoločnosti Nike Slovakia, 
ktorá deti na akciu zabezpečila, patrí poďakovanie. 

Šport, zábava, ale aj 
reklama pre značku

Slováci na Nike Junior Tour – zľava: Petra UBERALOVÁ, Oliver NAGY, Monika STANÍKOVÁ, Patrik FABIAN a kapitán tímu Rudolf VRÁBEL

Slovenskí hráči si užili aj floridské slnko

11-ročná Španielka Virginia Penová. 
O rok môže byť favoritkou.

o Bautistovi budeme počuť

Patrik Fabian, nasadená trojka, 
začínal v druhom kole proti Bar 
Botzerovi z Izraela. Súper pôsobil 
zo začiatku na betóne dobre a Pat-
rik až do 5:5 doťahoval. Za stavu 
4:5 odvrátil 3 setbaly, ale v závere 
setu prišli potrebné víťazné body z 
forhendu (7:5). Dovtedy bol Patrik 
pri rýchlej lopte súpera pasívny a 
na sieti sa necítil dobre. V druhom 
sete od 1:2 to už bol iný hráč. Prestal 
robiť nevynútené chyby a naopak ví-
ťazným forhendom získaval body. O 
kvalite súpera hovorí jeho neskoršie 
víťazstvo v úteche, kde zdolal štyroch 
hráčov. Vo štvrťfinále narazil Fabian 
na Španiela Carlosa Bautistu. Známe 
tenisové priezvisko, ale medzinárod-
ne neznámy hráč, o ktorého nasade-
nie španielsky kouč vôbec nebojoval. 
Po zápase mi Patrik, ktorý má už 
dosť medzinárodných skúseností 
(i úspechov) povedal, že s takým 
hráčom ešte nehral. Bautista sa 
veľmi rýchlo pohyboval, rýchlo hral 
údery podobné Nadalovej súčasnej 
technike, nerobil chyby a snáď len 2 
gemy z 0:2 na 2:2 v druhom sete, keď 
ho Patrik riskantne zatlačil, ukázali 
cestu ako s ním hrať. Bautista napo-
kon turnaj vyhral. 

Patrik má za sebou výbornú sezó-
nu, nielen domácu, ale aj medziná-
rodnú. Zlepšil mnohé ukazovatele, 
na antuke dokáže byť z forhendu 
veľmi aktívny. Cez zimu však musí 

pracovať najmä na hre na sieti. Štvor-
hru nehrá rád, ale tréningovo mu k 
lepšiemu voleju určite pomôže.

to najlepšie na záver: 
uberalová

Tohtoročná európska jednotka 
Petra Uberalová bola favoritkou do 
14 rokov. Vlani v Turíne vyhrala do 
12 rokov a na Floride pútala zaslú-
žene najväčšiu pozornosť. Aj jej hra 
je na rýchly povrch ešte vhodnejšia 
ako na antuku, kde dosiahla počas 
leta úspechy. V prvom svojom zápa-
se si veľmi rýchlo poradila s Talian-
kou Eccelovou, keď vo vetre neboli 
skoro žiadne výmeny. Vo štvrťfinále 
Američanka Jonesová určite bojo-
vala, ale Petra sa postarala o rýchly 
koniec. Švajčiarka Reyová v semifi-
nále proti našej hráčke nemala žiad-
nu šancu. V rozhovore pre miestnu 
televíziu Uberalová pripomínala, že 
so svojou finálovou súperkou v tejto 
sezóne v zime prehrala. An Sophie 
Mestachová z Belgicka bola úplne 
inou hráčkou ako jej doterajšie 
súperky. Ani prehra 2:6 v prvom 
sete ju nezlomila. Pod tlakom loptu 
vrátila, ak sa z toho dostala, bola 
aktívnejšia sama. Petra v druhom 
sete z 2:5 dotiahla na 5:5. Záver 
setu však patril súperke. V treťom 
viedla naša tenistka 2:1. Potom už 
len doťahovala a Mestachová si už 
víťazstvo nenechala ujsť. Po nároč-
nej sezóne bolo aj toto vystúpenie 
Uberalovej dobré. 

Rudolf VRÁBEL,
kapitán družstva 

�� 



Usporiadateľmi regionálnych 
finále boli tš Trčka&Kurek v Brati-
slave, Tenisová akadémia NET v Tr-
nave, TK Baník Prievidza a TC STŠ 
Michalovce. V rámci akcie si tenis 
súťažne zahralo v 59 družstvách do 
dvesto sedemročných detí. Chlapci 
sa vo všetkých regiónoch predstavili 
v modrých tričkách a šiltovkách, 
dievčatá boli oblečené do ružovej 
farby.

Ohlasy od organizátorov i rodičov 
signalizujú, že podujatie sa všetkým 

páčilo. Veríme, že v budúcnosti sa 
takýchto akcií pre deti do 7 rokov 
uskutoční viac. 

na Dudovej  
vyhral domáci Právnik

V tenisovej hale na Dudovej ulici 
v Bratislave sa uskutočnila akcia 
Hraj tenis Slovensko pre deti do 7 
rokov. V bratislavskom regionálnom 
kole štartovalo 40 malých hráčov v 
11 družstvách. V tomto roku mali 
výraznú prevahu chlapci, ktorí na 

malých ihriskách bojovali o prvé 
až ôsme miesto. Najúspešnejší v 
tejto kategórii boli tenisti TJ Slávia 
Právnik, ktorí získali  prvé aj tre-
tie miesto. V dievčenskej časti sa 
zúčastnili len tri družstvá. Opäť sa 
presadili tenistky 
Právnika - boli 
prvé a tretie. 
Deti čaka-
lo občer-
s t v e n i e , 
t r i č k á , 
š i l tov ky 
a hlavne 
prvé me-
dialy, kto-
ré sú v tej-
to vekovej 
kategórii 
tým naj-
lepším po-
vzbudením do 
ďalších tréningov. 

(stre)

v Prievidzi  
štartovalo 20 družstiev

V Prievidzi na turnaji v mini 
tenise pre deti do 7 rokov štartovalo 
20 družstiev - 11 chlapčenských 
a 9 dievčenských. Vďaka dobrému 

počasiu sa všetky zápasy 
hrali vonku na deviatich 

antukových dvorcoch. 
Turnaj vyhrali chlap-
ci Žiliny A a dievčatá 
Banskej Bystrice B. 
Na dvorcoch vlá-
dla dobrá nálada 
a pohoda aj vďaka 
žičlivému počasiu, 
ktoré vydržalo až 
po poslednú lop-
tičku – vtedy začali 

padať prvé kvapky 
dažďa. Pre deti to 

bola krásna a príjemná 
rozlúčka s tohtoročnou 

letnou sezónou. 
(pk) 

Tenis má nové nádeje
V regionálnych finále štartovalo dvesto detí v 59 družstvách

Na š t y roch miestach na  S lovensk u sa  

9. novembra uskutočnili turnaje regionálneho 

finále detí do 7 rokov v rámci akcie Hraj tenis 

Slovensko. Deti hrali na mini tenisových 

dvorcoch cez mini tenisové siete. 

Najlepšie dievčatá v Bratislave Slávnostný nástup v Trnave
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BratiSlava
C H l a P C i

1. Právnik, tš Trčka-Kurek A
2. TK Kalinčiakova

3. Právnik, tš Trčka-Kurek B
D i e v Č a t Á

1. Právnik, tš Trčka-Kurek
2. TK Olymp BA

3. Právnik, tš Trčka-Kurek

zÁPaD
C H l a P C i

1. TC Partizánske
2. TŠ Levice B
3. TK Senica

D i e v Č a t Á
1. TK Senica

2. Ta NET Trnava A
3. TC Topoľčany

StreD
C H l a P C i

1. Žilina A
2. Banská Bystrica B
3. Banská Bystrica A

D i e v Č a t Á
1. Banská bystrica B
2. Banská Bystrica A

3. ŽU Žilina

 vÝCHoD 
C H l a P C i

1. TC STŠ Michalovce
2. TK Mladosť Košice A
3. TK Mladosť Košice B

D i e v Č a t Á
1. TK Mladosť Košice A

2. TK Vysoké Tatry
3. Tenis Komplex Košice

Najlepší v MichalovciachDievčatá a chlapci v Prievidzi

v trnave  
rozhodla jedna loptička

Energetické učilište poskytlo 
organizátorom v Trnave (Teni-
sová akadémia NET) dva dvorce, 
na ktorých odohralo 20 druž-
stiev celý turnaj. „Urobili sme 4 
mini ihriská a ešte sme utvorili 
priestor aj na tribúnky pre rodi-
čov,“ hovorí tréner Daniel Čálik 
z usporiadateľského klubu. Aj 
v Trnave vládla výborná atmo-
sféra, účastníci dostali diplomy, 
najlepší medaily a poháre. Po-
chopiteľne, každému sa ušli na-
chystané sladkosti. „S mäkkými 
loptami mali hráči dlhé výmeny, 
boje boli veľmi vyrovnané. Vo 
finále chlapcov Partizánske – Le-
vice o víťazoch rozhodla jediná 
loptička,“ dodal Čálik. 

NAJLEPŠí V REGIÓNOCh

v michalovciach  
aj 4-ročná tenistka

V druhý novembrový víkend sa v micha-
lovskom Tenis centre pod usporiadateľskou 
taktovkou Tc STŠ Michalovce uskutočnil 
turnaj v mini tenise chlapcov a dievčat do 
7 rokov. Podujatiu, na ktorom štartovalo 
8 družstiev, žičilo počasie. V konkurencii 
tímov chlapcov zvíťazili domáci tenisti Tc 
STŠ Michalovce (kapitán: Stanislav Rusnák, 
hráči Matúš Jurko, Filip Rusnák) pred dvoma 
družstvami TK Mladosť Košice. Najlepším 
kolektívom medzi dievčatami boli hráčky 
TK Mladosť Košice A (kapitánka Eva Jedi-
náková, hráčky Sophia Lenártová, Henrieta 
Galdunová, Daniela Matová). Na druhom 
mieste skončil TK Vysoké Tatry, na treťom 
Tenis Komplex Košice. Kuriozitou turnaja 
bola najmladšia z účastníčok – iba 4-ročná 
domáca hráčka Petra Huňadyová.

(tl)
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Jedna z cien bola na slávnosti 
v NTC udelená aj za víťazstvo 
v ankete nášho mesačníka Tenis 
o najpopulárnejšieho tenistu(ku) 
roka. O víťazovi(ke) rozhodovali 
hlasy našich čitateľov a tých bolo 
v tomto roku až 410, čo je rekordný 
počet. Bezmála o stovku viac ako 
pred rokom (316). Víťaz(ka) ankety 
získal(a) polovicu 
všetkých hlasov. S ta-
kou prevahou vyhral 
iba Dominik Hrbatý 
v premiére ankety 
roku 2005, keď sa 
stal najúspešnejším športovcom 
Slovenska. 

Keďže sa vyhlasovanie tohtoroč-
ných výsledkov ankety Tenista roka 
2008 uskutočnilo po našej uzávierke, 
neprezradíme poradie, ani meno 
víťaza. Naznačiť však môžeme, že 
našu anketu popularity vyhráva 
prvý raz. 

V ankete dostalo 13 tenistov viac 
ako jeden hlas, po jednom hlase 
získalo ďalších 17 hráčov. Znamená 

to, že sa na anketových lístkoch, 
zasielaných výlučne elektronicky, 
objavilo 30 mien slovenských hrá-
čov. Viacerí respondenti našej an-
kety využili príležitosť vyjadriť i svoj 
názor. Uverejňujeme aspoň jeden od 
Ľudovíta Kuhloffela, nášho verné-
ho hlasujúceho z Trenčína. Pred 
rokom hlasoval za Lenku Wiene-

rovú. Tentoraz sa 
priklonil na stranu 
Dominiky Cibul-
kovej. Prečo? O tom 
nám napísal:

„I keď stále obdi-
vujem Dominika Hrbatého a fandím 
mu, jednoznačne prislúcha pocta 
hráčky roka 2008 Dominike Cibul-
kovej. Jej charakterové vlastnosti - 
neuveriteľná vôľa, túžba po víťazstve 
a sympatický prejav na kurte i mimo 
neho môžu byť príkladom nielen pre 
deti a mladých športovcov. Je šťas-
tím pre Slovensko, že za prispenia 
všetkých ľudí okolo nej nám vyrástla 
ďalšia športovo i ľudsky výnimočná 
osobnosť.“

Nezabudnite si predplatiť Tenis 2009

Ak chcete 
dostávať náš 
mesačník od dvojčísla 1-2 pravidelne k prvé-
mu dňu jednotlivých mesiacov aj roku 2009, 
treba si ho u nás objednať a predplatné (220 
Sk) poukázať do konca roka 2008 na číslo 
účtu 262 502 2137/1100, variabilný symbol 
2009. Odporúčame vám urobiť tak hneď, 
aby ste nezabudli! Súčasne upozorňujeme, 
že oneskorencom, ktorí zaplatia predplatné 

až v januári roku 2009, nebu-
deme posielať chýbajúce prvé čísla, čo sme 
výnimočne – na naše náklady – v minulosti 
urobili.

Objednávací lístok nájdete aj na našej 
webovej stránke www.stz.sk. Poštou ho treba 
poslať na adresu: 

mesačník teniS
STZ Marketing, s. r. o.

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

objednávam si mesačník 

na rok 2009

Meno a prezvisko objednávateľa:

Adresa:

Zaväzujem sa poukázať do konca roka 2008  
predplatné 220 Sk  

na účet 262 502 2137/1100, variabilný symbol 2009.
V prípade, že predplatné poukážete bankovým prevodom, 

uveďte do poznámky svoje meno.

Náš mesačník TENIS dostávajú všetci hráči s platnou registráciou, rozhodcovia, 
tréneri, funkcionári a kluby. Ostatní záujemcovia si ho môžu objednať u nás. 

Rekordná anketa, kto ju vyhral?
Na koncoročnej slávnosti v NTC bilancoval slovenský tenis rok 2008

V čase, keď sa vám dostáva naše posledné tohtoročné číslo 
mesačníka Tenis do rúk, je už všetko jasné. Tenisoví fanúšikovia 
prostredníctvom médií, a mnohí aj ako priami aktéri vyhlasovania 
27. novembra, spoznali v týchto dňoch laureátov ankety Tenista 
roka 2008.

Pozvánky do Bratislavy a vrbového
Zo 410 hlasujúcich sme vyžrebovali aj tohto roku dvoch, ktorým 

Slovenský tenisový zväz zaslal pozvánku na slávnostný galavečer. 
Jednu získala Eva Benkovská z bratislavskej Petržalky. Svoj hlas dala 
deblistovi Filipovi Poláškovi. Ďalšia pozvánka putovala Ľubomírovi 
Kaclikovi do Vrbového. Je priaznivcom Dominiky Cibulkovej, jej dal 
svoj hlas. Keď pozvanie využil, mohol sa s ňou v NTC stretnúť.

�� 



Venus si na titul počkala
Víťazná Američanka zinkasovala v Katare za päť výhier 1,34 milióna dolárov

Úradujúca šampiónka Wim-
bledonu 2008 nenašla v Dauhe 
premožiteľku, i keď finále s Ruskou 
Verou Zvonarevovou odštartovala 
po kurióznom priebehu prehraným 
prvým setom. Ruska viedla 3:0, 5:2 
a za stavu 5:3 mala pri vlastnom 
podaní štyri setbaly. Set rozhodoval 
tajbrejk, v ktorom Zvonarevová 
prehrávala 1:5, ale šiestimi bodmi v 
sérii, vrátane záverečného prasiatka, 
pečatila zisk setu. Potom však 25-
ročnú Moskovčanku Američanka 
dostala pod enormný tlak. „Taký je 
tenis. Po prvom sete som si pove-
dala, že predsa ešte nie je koniec,“ 
komentovala Venus. Ďalšie dva sety 
vyhrala presvedčivo 6:0, 6:2, no 
musela bojovať do konca. Stala sa 
majsterkou sveta, a keďže nenašla 
premožiteľku, ušiel sa jej solídny 
balík dolárov - 1 340 000.

Zaujímavé je, že v tomto roku 
trónilo na čele rebríčka päť hráčok, 
ale ani jedna sa na koncoročnom vr-
chole nepresadila. Heninová ukon-
čila predčasne kariéru, Šarapovová 

sa zranila, Ivanovičová po dvoch 
prehrách na šampionáte pre virózu 
odstúpila, Serena Williamsová so 
sestrou prehrala rovnako ako Srbka 
Jankovičová, aktuálna jednotka. 
Venus vo svojich 28 rokoch bola 
najstaršou v osmičke účastníčok. 
Na koncoročný Masters sa v kariére 
kvalifikovala osem ráz. Päť turnajov 
vynechala zo zdravotných dôvodov, 
dva razy prehrala v semifinále, teraz 
zvíťazila. 

Impulzívna Zvonarevová (24 r.) 
napriek finálovej prehre uzatvára 
skvelý rok. V Dauhe zdolala štyri 
hráčky TOP 10 - Jankovičovú, Iva-
novičovú, Kuznecovovú, Dementie-
vovú. „To je prvý raz, čo som hrala 
päť zápasov za sebou proti súper-
kám zo svetovej desiatky,“ citovala 
stránka wta tour Zvonarevovú, kto-
rá si po výbornom katarskom týždni 
zaumienila ešte zlepšiť svoju hru.

Bezmála trištvrte miliónová 
odmena z Dauhy zdvihla jej príjmy 
z odmien v kariére na päť milió-
nov dolárov! Keď pred pár rokmi 

vstúpila do svetového tenisu nová 
vlna ruských hráčok, novinári 
predpovedali práve Zvonarevovej 
najväčšiu budúcnosť. Už roku 2005 
atakovala svetovú desiatku (11.), ale 
zranenia ju na konci sezóny zrazili 

na 42. pozíciu. Až v tomto roku 
sa zverenkyňa Samuela Sumyka 
stala hráčkou TOP 10 - rok končí 
ako svetová sedmička, najvyššie v 
kariére. 

(zw)

Prvý raz v Dauhe, prvý raz Venus Williamsová. Majstrovstvá 
sveta WTA Tour zmenili dejisko (vlani boli v Madride a vďaka 
Hantuchovej aj so slovenským zastúpením) a priniesli premiérovú 
šampiónku, hoci Venus je medzi tenisovými hviezdami ostrieľanou 
matadorkou. Má sedem grandslamových titulov, ale na Masters 
triumfovala prvý raz.

Dekorácia po finále dvojhry: Venus WILLIAMSOVÁ a Vera ZVONAREVOVÁ 
 s manželkou emíra Kataru

B i e l a  s k u p i n a
Zvonarevová (8-Rus.) - Kuznecovová (6-Rus.) 
62, 63, Jankovičová (1-Srb.) - Ivanovičová 
(4-Srb.) 63, 64, Zvonarevová - Ivanovičová 
63, 67(5), 64, Jankovičová - Kuznecovová 
76(6), 64, Zvonarevová - Jankovičová 26, 
63, 64, A. Radwanská (9-Poľ., nahradila 
chorú Ivanovičovú) - Kuznecovová 62, 75

1. Zvonarevová  3 3:0 6:2
2. Jankovičová 3 2:1 5:2
3. A. Radwanská 1 1:0 2:0
4. Kuznecovová 3 0:3 0:6

H n e d á  s k u p i n a
V. Williamsová (7-USA) - Safinová (2-Rus.) 
75, 63, V. Williamsová - Dementievová 
(5-Rus.) 64, 46, 63, S. Williamsová (3-USA) 

- Safinová 64, 61, Dementievová - Safinová 
62, 64, V. Williamsová - S. Williamsová 57, 
61, 60, Dementievová - Petrovová (10-Rus., 
nahradila zranenú S. Will iamsovú) 64,  
46, 64   
1. V. Williamsová 3 3:0 6:2
2. Dementievová  3 2:1 5:3
3. Safinová  3 0:3 0:6
4. Petrovová  1 0:1 1:2

Semifinále
V. Williamsová - Jankovičová 62, 26, 63

Zvonarevová - Dementievová 76(7), 36, 63
Finále

V. Williamsová - Zvonarevová 67(5), 60, 62
Š t v o r h r a

Semifinále: Blacková, Huberová (1-Zim./
USA) - Medinová-Garriguesová Ruanová-
Pascualová (4-Šp.) 61, 63, Peschkeová, 
Stubbsová (3-ČR/Austr.) - Srebotniková, 
Sugijamová (2-Slo./Jap.) 63, 26, 10:4
Finále: Blacková, Huberová - Peschkeová, 
Stubbsová 61, 75

Šampiónky 
ostatného desaťročia

1999 Lindsay Davenportová (USA)

2000 Martina Hingisová (Švajč.)

2001 Serena Williamsová (USA)

2002 Kim Clijstersová (Belg.)

2003 Kim Clijstersová (Belg.)

2004 Maria Šarapovová (Rus.)

2005 Amélie Mauresmová (Fr.)

2006 Justine Heninová (Belg.)

2007 Justine Heninová (Belg.)

2008  Venus Williamsová (USA)

historická tabuľka 
zárobkov v uSD

1. Davenportová 22 144 735

2. Grafová 21 895 277

3. S. Williamsová 21 761 407

4. Navrátilová 21 626 089

5. V. Williamsová 20 581 346

6. Hingisová 20 130 657

7. Heninová 17 940 405

8. Sanchezová 16 942 640

9. Selešová 14 891 762

10. Clijstersová 14 764 296Víťazky štvorhry Liezel HUBEROVÁ 
(vyššia) a Cara BLACKOVÁ

Venus preskočila 
hingisovú

V rebríčku zárobkov vedie 
Davenportová, ale sestry Wil-
liamsové majú šancu jej líderskú 
pozíciu ohroziť. Serene patrí 
tretie miesto a Venus po výhre 
v Dauhe už preskočila Martinu 
Hingisovú. Davenportová ešte 
nedala tenisu zbohom, po US 
Open sa pre zranenie nezúčast-
ňovala na jesenných turnajoch 
a je otázne, či bude pokračovať. 
Williamsové však majú v pláne 
ešte zveľaďovať svoje tenisové 
triumfy a dá sa predpokladať, že 
v historickom poradí sa prepra-
cujú na čelo. 

MS WTA TOuR VO FAKTOCh

(Dauha, 4. - 9. 11. 2008, dotácia 4,55 mil. uSD)
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Djokovičovým trénerom je už 
tretí rok Slovák Marián Vajda, kto-
rý svojho zverenca na šanghajský 
turnaj skvelo pripravil. Pred rokom 
Nole – ako populárneho 21-ročného 
Srba všetci volajú – ako debutant na 
Masters Cupe prehral všetky tri zá-
pasy v skupine bez zisku setu. Poučil 
sa, lepšie si rozložil sily na konci ťaž-
kej sezóny a urobil rozhodujúci krok 
smerom k pozícii svetovej dvojky. Je 
ešte tretí, ale na druhého Federera 
stráca už len desať bodov.

masters i finále DC bez nadala

Tenisti zvádzali tuhý boj o účasť 
v osmičke najlepších na Masters 
Cupe. Španiel Rafael Nadal mal 
účasť už dávno istú, ale do Šanghaja 
napokon neletel. Ba nenastúpil ani 
v daviscupovom finále v Argentíne. 
Zápal šľachy v kolene bol taký vážny, 
že svetová jednotka vypustila záver 
sezóny. Nadal musel už v Paríži na 
poslednom turnaji majstrovskej 
série odstúpiť zo štvrťfinále s Da-
vydenkom. 

V Šanghaji ho nahradil Gilles Si-

mon, 23-ročný Francúz, ktorý sa stal 
senzáciou turnaja. Zdolal v skupine 
Federera. Nad Švajčiarom vyhral 
už v Kanade a ten na jeho adresu 
nešetril chválou: „Čím lepšie hráte, 
tým lepšie hrá on. Je to neobyčajný 
hráč. Tvrdo pracuje a veľmi dobre 
behá.“ 

Federerove slová Francúz potvrdil 
– v Šanghaji postúpil až do semifi-
nále. To sa však nepodarilo Švajčia-
rovi, lebo okrem Simona podľahol 
v skupine aj Murrayovi. Po prvý raz 
tak, od svojho debutu na Masters 
roku 2002, prišiel o šancu bojovať 
o trofej. Doteraz vždy postupoval zo 
základnej skupiny. Vo svojej premié-
re prehral v semifinále, roku 2005 vo 
finále. Štyri razy triumfoval. Teraz 
vyhral jediný zápas – nad náhrad-
níkom Štěpánkom. Český tenista, až 
26. na svete, kuriózne zaskakoval za 
zraneného Roddicka. ATP oslovila 
viacerých hráčov, ale nikomu sa po 
únavnej sezóne do Číny nechcelo. 
Čech už dovolenkoval v Thajsku, 
keď ho zavolali. Priletel, zahral si 
a zinkasoval 100-tisíc dolárov. 

Srb mal najlepšiu formu

Belehradský rodák Djokovič 
sa stal posledným šanghajským 
víťazom Masters Cupu. Turnaj sa 
na budúci rok sťahuje do Londýna. 
Novak víťazstvo, za ktoré dostal 
1,24 milióna dolárov a ako bonus 
auto mercedes, považuje za rov-
nako hodnotné ako zisk titulu na 
grandslamovom Australian Open. 
Obdivuhodné – dokázal vyhrať naj-
dôležitejší turnaj na začiatku i konci 
sezóny. „To, že turnaj hrá osem 
najlepších hráčov sveta, dostatočne 
hovorí o jeho kvalite,“ uviedol Djo-
kovič. V skupine prehral s Tsongom, 
čím prišiel o možnosť byť v rebríčku 
druhý pred Federerom. Vo finále s 

Davydenkom dominoval, pravda, 
keď sa už blížil záver, a triumf mal 
na dosah, ponúkol šance súperovi 
(podobný priebeh malo aj jeho se-
mifinále so Simonom). Rusovi finále, 
prvé na Masters Cupe v kariére, 
nevyšlo. Priznal, že keď dal posledný 
return do siete a prehral, pomyslel si: 
„Konečne je po sezóne!“

Djokovič venoval víťazstvo rodi-
ne, početnému podpornému tímu, 
ktorý sa spontánnym poskakovaním 
delil s hráčom o radosť. Do deja 
vtiahol aj 15-tisícové publikum – fa-
núšikom hádzal tričká, raketu a tých, 
čo ho vytrvalo čakali pred hotelom, 
odmenil autogramom.

(zw)

Mali sme tu šampiónov
Víťazný Djokovič je ešte tretí na svete, na Federera stráca už len 10 bodov

Dvoch z troch aktuálnych víťazov Masters Cupu – koncoročného 
tenisového vrcholu sezóny – sme pred niekoľkými týždňami videli 
v Bratislave. V Šanghaji triumfoval vo dvojhre Novak Djokovič a vo 
štvorhre s Kanaďanom Nestorom aj jeho krajan Nenad Zimonjič, 
ktorý sa stal deblovou svetovou jednotkou. Obaja v septembri 
reprezentovali Srbsko v daviscupovej baráži proti Slovensku.

S Novakom DJOKOVIČOM prežíva úspech jeho realizačný tím (zľava tretí Marián Vajda) i priateľka Jelena Rističová

MASTERS CuP
9. – 16. novembra 2008, Šanghaj

D v o j h r a
Č e r v e n á  s k u p i n a 

A. Murray (3-V. Brit.) - Roddick (5-USA) 6:4, 
1:6, 6:1, Simon (8-Fr.) - Federer (1-Švajč.) 4:6, 
6:4, 6:3,  Federer - Štěpánek (9-ČR) 7:6(4), 6:4, 
Murray - Simon 6:4, 6:2, Murray - Federer 4:6, 
7:6(3), 7:5, Simon - Štěpánek 6:1, 6:4
1. Murray 3 3 0 6:2 43:34 6
2. Simon 3 2 1 4:3 34:30 4
3. Federer 3 1 2 4:4 43:44 2
4. Štěpánek 2 0 2 0:4 15:25 0
Pozn.: Roddick odstúpil po prvom zápase pre 
zranenie, nahradil ho Štěpánek.

z l a t á  s k u p i n a
Djokovič (2-Srb.) - Del Potro (7-Arg.) 7:5, 
6:3, Davydenko (4-Rus.) - Tsonga (6-Fr.) 
6:7(6), 6:4, 7:6(0), Del Potro - Tsonga 7:6(4), 
7:6(5), Djokovič - Davydenko 7:6(3), 0:6, 
7:5, Davydenko - Del Potro 6:3, 6:2, Tsonga 
- Djokovič 1:6, 7:5 
1. Djokovič 3 2 1 5:3 39:39 4
2. Davydenko 3 2 1 5:3 48:36 4
3. Del Potro 3 1 2 2:4 27:37 2
4. Tsonga 3 1 2 3:5 43:45 2 
O poradí na 1. a 2., resp. 3. a 4. mieste roz-
hodli výsledky zo vzájomných zápasov.
Semifinále: Djokovič - Simon 4:6, 6:3, 7:5, 
Davydenko - Murray 7:5, 6:2 

Finále:  Novak Djokovič  -  Davydenko 
6:1, 7:5 

Š t v o r h r a
z l a t á  s k u p i n a

Nestor, Zimonjič (2-Kan./Srb.) - Fyrstenberg, 
Matkowski (7-Poľ.) 7:6(4), 5:7, 10:4, Björkman, 
Ullyett (4-Švéd./Zimb.) - Dlouhý, Paes (6-
ČR/India) 6:3, 7:5, Fyrstenberg, Matkowski 
- Dlouhý, Paes 7:6(2), 6:3, Nestor, Zimonjič 
- Björkman, Ullyett 6:1, 6:4, Fyrstenberg, 
Matkowski - Björkman, Ullyett 6:2, 1:6, 10:6, 
Nestor, Zimonjič - Dlouhý, Paes 6:1, 6:4. 
Poradie: 1. Nestor, Zimonjič, 2. Fyrstenberg, 
Matkowski, 3. Björkman, Ullyett, 4. Dlouhý, 
Paes. 

Č e r v e n á  s k u p i n a
Bryanovci (1-USA) - Cuevas, Horna (8-
Urug./Peru) 6:1, 7:6 (4), Bhupáthí, Knowles 
(3-India/Bah.) - Coetzee, Moodie (5-JAR) 
6:2, 6:3, Bryanovci - Bhupáthí, Knowles 7:5, 
3:6, 10:4, Cuevas, Horna - Coetzee, Moodie 
6:2, 6:7(2), 11:9, Cuevas, Horna - Bhupáthí, 
Knowles 6:7(3), 7:6(4), 10:5, Coetzee, Moodie 
- Bryanovci 6:2, 2:6, 12:10. Poradie: 1. B. Bryan, 
M. Bryan, 2. Cuevas, Horna, 3. Bhupáthí, 
Knowles, 4. Coetzee, Moodie.
Semifinále: Nestor, Zimonjič - Cuevas, Horna 
6:3, 6:1, Bob Bryan, Mike Bryan - Fyrstenberg, 
Matkowski 6:4, 6:4. Finále: Nestor, Zimonjič 
- Bob Bryan, Mike Bryan 7:6(3), 6:2

Šampióni a svetový pár č. 1 Nenad ZIMONJIČ a Daniel NESTOR
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Greg Rusedski  
už medzi trénermi

Ladislav MACKO, metodik STZ, o sympóziu európskych trénerov v Roehamptone

Miestom rokovania bol Roe-
hampton, ktorý je zároveň aj sídlom 
Národného tenisového centra Ang-
lickej tenisovej asociácie (NTC LTA).

Centrum je veľmi dobre vybave-
né, k dispozícii je tu 16 otvorených 
a 6 krytých dvorcov, v NTC tu 
pracuje 15 profesionálnych trénerov 
a početný administratívny aparát. 
Trénerský tím tvoria veľmi skúsení 
odborníci: Steven Martens (bývalý 
daviscupový a fedcupový kapitán 
Belgicka), Greg Rusedski,  finalis-
ta US Open, Dr. Ann Quinnová,  
bývalá kondičná trénerka Patricka 
Raftera a Pata Casha a ďalší. Greg 
Rusedski, vzhľadom na svoju veľkú 
popularitu a charizmu, plní okrem 
trénerskej činnosti aj funkciu am-
basádora pre šport a tenis.

Všade cítiť obrovský ohlas úspe-
chov, ktoré dosiahol Andy Murray, 
hrdí sú i na Lauru Robsonovú, ktorá 
vyhrala juniorku vo Wimbledone. 
Dá sa rozhodne očakávať, že anglic-

ký tenis pôjde, vzhľadom na spomí-
nanú podporu, rapídne hore.

Samotné sympózium bolo na 
vysokej odbornej úrovni. Zamerané 
bolo na rôznu tematiku: periodizá-
cia v tenise, rozdiely medzi muž-
ským a ženským tenisom, kampaň 
Play and Stay, problémy vo vzťahoch 
hráč, tréner, rodič a mnohé ďalšie.

Luca Santilli z juniorskej komisie 
ITF informoval o organizovaní 
Letných olympijských hier mládeže, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. - 26. 
augusta 2010 v Singapure za účasti 
3500 športovcov, z toho 64 tenistov 
(ročníky narodenia 1992, 1993).

Roberto Forzoni (LTA) prednie-
sol zaujímavú prednášku z oblasti 
mentálnej prípravy, zameranú na 
pravidlá víťaznej psychológie, víťaz-
nej mentality, profil šampióna.

Víťaza definoval ako osobu, ktorá 
maximalizuje svoj potenciál, osobit-
ne ak je pod tlakom a v súťažných 
situáciách. Návraty späť na tenisové dvorce 

- touto témou sa zaoberal Thomas 
Hogstedt (Švédsko), bývalý 36. 
hráč sveta. 

Zameral sa na informácie o ná-
vratoch na dvorce po dlhších 
prestávkach spôsobených zra-
neniami. Spolupracoval najmä 
s Tommym Haasom a Nicolasom 
Kieferom (obaja Nemecko), Jona-
som Björkmanom (Švédsko), Na 
Li (Čína). 

Poukázal na dôležitosť:

1.  Pozitívny optimistický prí-
stup - mimoriadne dôležité 
presviedčať hráčov, že na to 
majú.

2. Vytvoriť pre hráčov pravé 
športové prostredie. 

3.  Všestranný tréningový pro-
ces, vrátane kondičnej prí-
pravy, regenerácie.

4.  Tréningový a turnajový 
program v zmysle periodi-
zácie - určiť prioritné akcie.

5.  Kvalitné vybavenie teniso-
vým výstrojom - ak je nutné, 
pristúpiť k zmenám (napr. 
zmena rakety). 

6. Analýza techniky úderov 
- korektúry.

Greg Rusedski sa zameral na 
aktuálnu tému - prechod z pozície 
svetového hráča na úspešného 
trénera. 

Za výhody považuje bohaté hráč-
ske skúsenosti, autoritu pred hráč-
mi. Na druhej strane zdôrazňuje 
potrebu permanentného vzdelá-
vania sa a dopĺňania vedomostí, 
sledovanie súčasných moderných 
trendov v tenise, vzájomnej vý-
meny skúseností. V tom práve 
vidí aj význam a prínos stretnutí, 
aké sprostredkovalo sympózium  
v Roehamptone. 

V anglickom Roehamptone sa uskutočnilo 22. - 26. októbra 2008 
sympózium európskych trénerov. Zúčastnilo sa na ňom rekordných 
130 delegátov z 33 krajín.

Slovenský zástupca na seminári v Roehamptone Ladislav MACKO (vpravo) 
s bývalým úspešným hráčom Gregom RUSEDSKIM, ktorý sa vydal na tré-
nerskú dráhu

Pútač seminára, ktorý usporiadala Európska tenisová asociácia
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Účastníci Masters Cupu �008 v Šanghaji - zľava: Nikolaj DAVYDENKO, Gilles SIMON, Andy MURRAY, Novak DJOKOVIČ,  
Roger FEDERER, Jo-Wilfried TSONGA, Juan Martin DEL POTRO (na fotke chýba Andy Roddick)



Účastníci Masters Cupu �008 v Šanghaji - zľava: Nikolaj DAVYDENKO, Gilles SIMON, Andy MURRAY, Novak DJOKOVIČ,  
Roger FEDERER, Jo-Wilfried TSONGA, Juan Martin DEL POTRO (na fotke chýba Andy Roddick)
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