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„Atmosféra mi pripomenula 
najlepšie daviscupové časy. Prvý raz 
sme usporiadali na Slovensku malý 
grandslam – turnaj mužov a žien 
spolu. Získali sme veľa skúseností 
a v tomto projekte budeme pokra-
čovať,“ uviedol Moška.

Bezprostredne po skončení tur-
naja riaditeľ špecifikoval, čo treba 
urobiť v budúcnosti lepšie: „Musí-
me zvýšiť dotáciu šampionátu žien, 
aby sme, podobne ako u mužov, do-
tiahli celú domácu špičku. Z mužov 
chýbal v tomto roku iba Beck, všetci 
ostatní štartovali.“

ako v najlepších rokoch

Šampionáty nadviazali na naj-
lepšie roky. Posledným slovenským 
víťazom bol roku 2006 Michal 
Mertiňák a u žien v tej istej sezóne 
Dominika Cibulková. „Tešil som sa, 
že to vyšlo. Organizovať turnaj má 
význam. Uznanie patrí asi päťdesiat-
ke ľudí, ktorí týždeň tvrdo pracujú v 
jeho zákulisí, aj deťom – zberačom 
zotrvávajúcim na dvorci dlho do 
noci. Odmenou bolo výborné 
vyvrcholenie turnaja,“ uviedol vo 
svojom hodnotení Igor Moška.

Zvýšenie dotácie turnaja žien na 
100-tisíc dolárov bude závisieť od 
ekonomickej situácie. „Keby bola 
priaznivá, viem si predstaviť dotáciu 
mužského turnaja 150-tisíc + H 
a žien 100-tisíc,“ vyslovil riaditeľ 
svoje želanie. „Potom by v Brati-
slave mohlo štartovať do 15 hráčov 
svetovej stovky. A to je už záruka 
kvality,“ dodal.

osem Slovákov  
v mužskom pavúku

V tomto roku v ženskom pavúku 
hráčka elitnej stovky chýbala, medzi 
mužmi boli dvaja – Lukáš Lacko, 
ktorý po piatich prehrách na tomto 

turnaji postúpil do semifinále a Fín 
Jarkko Nieminen. To je najmenej v 
doterajšej histórii šampionátu. Zato 
zastúpenie slovenských hráčov bolo 
výrazné – až 8 ich bolo v pavúku 
mužov (doteraz najviac 7). 

„Od našich hráčok v NTC som 
čakal viac. Ale chlapci ma príjemne 
prekvapili. Andrej Martin, Marek 
Semjan, Filip Horanský – všetci 
podali dobré výkony. Ukázalo sa, 
že takéto podujatie potrebujeme. 
V domácom prostredí môžu zís-
kavať skúsenosti. Utvorili sme im 
dobré podmienky aj tým, že mohli 
hrať na centrálnom dvorci. A to aj 
zužitkovali.“

Moška odhaduje, že turnaj Ritro 
Slovak Open je najväčším medzi-
národným športovým podujatím 
roku, aké sa v tomto uskutočnilo 
na Slovensku. „Je to pre Slovenský 
tenisový zväz prestížna záležitosť, 
aby šampionát s takýmto rozpoč-
tom udržal. Bez medzinárodného 
podujatia sa nemôže žiadny šport 
rozvíjať. Preto je pre nás tento pro-

jekt mimoriadne dôležitý,“ zdôraz-
nil. Spojením mužského a ženského 
turnaja STZ ako hlavný organizátor 
sledoval zámer, aby v záverečných 
zápasoch bolo slovenské zastú-
penie – aspoň v jednej kategórii.  
„V dvoch predchádzajúcich rokoch 
sa ťažko obhajoval projekt pred na-
šimi partnermi. V záverečných ko-
lách chýbalo domáce zastúpenie. To 
sa prejaví aj v diváckej návštevnosti 
a turnaj stráca prestíž. Spojením 
oboch turnajov bola šanca mať vo 
vyvrcholení slovenského zástupcu 
väčšia,“ vysvetľoval Moška. Dodal, 
že aj svetový trend v tenise smeruje 
k spájaniu turnajov.

lackov posun v rebríčku 

Medzinárodný tenisový šampi-
onát mužov a žien pod spoločným 
názvom Ritro Slovak Open sa dostal 
do povedomia športovej verejnosti. 
Tri zo štyroch víťazných trofejí pu-
tovali do zahraničia, jedna – i keď 
polovičná, lebo víťazný deblista Igor 
Zelenay hral s nemeckým partne-
rom – zostala doma. Dôležité je, že 
si vďaka bratislavským výsledkom 
viacerí hráči zlepšili postavenie  
v rebríčku: Lukáš Lacko sa stal slo-
venskou jednotkou s najlepším po-
stavením v kariére (83.), k svojmu 
osobnému maximu sa prepracovala 
aj Zuzana Kučová (139.), úspešná 
kvalifikantka Michaela Hončová 
si pripísala body, vďaka ktorým sa 
dostala na rebríček...

Zuzana WISTEROVÁ

„Keď je finále skvelé, všetko je skvelé,“ začal Igor Moška svoje 
hodnotenie tohtoročného medzinárodného šampionátu Slovenska. 
Ako generálny sekretár STZ je riaditeľom najväčšieho tenisového 
turnaja na Slovensku od jeho začiatkov. Želal si, pochopiteľne, aby 
finále vyhral Dominik Hrbatý, ale ako tenisový odborník ocenil 
výborný tenis a tešil sa z divákov. V nedeľu ich prišlo do Sibamac 
arény NTC do troch tisíc.

Tretina odmien zostala doma
Z turnajovej dotácie mužského challengeru 106 500 eur zostala 

bezmála tretina doma. O zisk 31 950 eur sa podelilo 11 Slovákov  
v dvojhre a štvorhre. Najviac sa ušlo Dominikovi Hrbatému za 
finále dvojhry a semifinále štvorhry (10 150 eur). V prvej trojke je 
Lukáš Lacko, ktorému na konto pribudlo 6525 eur a víťaz štvorhry 
Igor Zelenay s 3300 eurami. Marek Semjan a Andrej Martin získali  
po 2510 eur, čo je v prípade Andreja vôbec najväčšia prémia akú 
kedy na turnaji získal.

Riaditeľ turnaja 
Igor MOŠKA 

daroval Dominikovi 
HRBATÉMU 

tortu k tisícemu 
profesionálnemu 

zápasu

Bez medzinárodného  
podujatia  
sa šport  
nemôže  
rozvíjať
Igor MOŠKA,  
riaditeľ turnaja,  
hodnotí  
Ritro Slovak Open  
2009 
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Víťazka Ritro Slovak Open 2009, 
20-ročná Moskovčanka Jevgenija 
Rodinová, nadviazala na lanský 
bratislavský triumf inej talento-
vanej Rusky Anastasie Pavľučen-
kovovej. 

Ruská hráčka robila prvé teni-
sové kroky pod vedením mamy 
- trénerky. Tá je teraz trénerkou 
reprezentácie do 16 rokov a dcéru 
vedie bývalý daviscupový repre-
zentant, v deväťdesiatych rokoch 
kapitán DC Ruska Vadim Borisov. 
Jevgenija s ním trénuje striedavo v 
Hamburgu, kde Borisov pôsobí 11 
rokov a v Moskve.

Už ako 15-ročná dostala Rodino-
vá voľnú kartu na 25-tisícový turnaj 
ITF v Moskve, kde v troch setoch 
podľahla Vesninovej. V ďalších 
sezónach profitovala z úspechov 

na malých turnajoch, bratislavské 
víťazstvo je jej šiestym na úrovni 
ITF. Vlani bola v treťom kole vo 
Wimbledone a po ňom najvyššie v 
rebríčku na 87. mieste. 

Do Bratislavy prišla ako 116. 
hráčka sveta. Bola najvyššie na-
sadená a rolu favoritky potvrdila. 
„Finále je vždy psychicky náročné. 
Treba urobiť posledný krok. V 
závere som trochu znervóznela, 
dohrávala som s jedinou raketou. 
Na turnaji v Minsku som zlomila 
prvú zo štyroch, ďalšiu som zlomila 
v Bratislave v druhom kole proti 
Krajicekovej. Zostali mi dve, jednu 
som si potrebovala dať narýchlo 
vypliesť. Dostala som ju späť, keď 
už som v druhom sete viedla 5:1,“ 
popisovala napätie zo záveru finále 
Rodinová.   (zw)

V miestnosti masérov bola počas 
Ritro Slovak Open 2009 častou 
klientkou Ruska Jevgenija Rodi-
nová, medzinárodná majsterka 
Slovenska.Tú si zobrala do opatery 
fyzioterapeutka Ivana Hatalová, 
niekdajšia juniorská majsterka sve-
ta v pretláčaní rukou. Na druhom 
stole ležal Michael Berrer, Nemec, 
ktorý sa rovnako ako Ruska, stal 
víťazom turnaja. Aj on bol každo-
denným návštevníkom u športové-
ho maséra Roberta Cara.

V útrobách NTC, v priestoroch 
vyčlenených na regeneráciu a fyzi-
oterapiu, nachádzali účastníci po-
čas turnajových dní oázu pokoja, 
kde sa zbavovali únavy. Práce je za 
deväť dní dosť. A tak skúsený fy-
zioterapeut Zdenek Ďuriš, známy 
nielen z pôsobenia v tenise, ale pri 
vodákoch a v kruhu slovenských 
olympionikov, utvoril trojčlenný 
tím starajúci sa o regeneráciu 
účastníkov Ritro Slovak Open.

„Skúsenosti z minulých turnajov 
potvrdili, že sme zahraničných 
účastníkov nikdy nesklamali,“ ho-

vorí Zdenek Ďuriš, ktorý sa stará 
o slovenské fedcupové reprezen-
tantky, a v minulosti aj o daviscu-
pových hráčov. 

„Denne nás navštívilo 15 účast-
níkov turnaja. Sumár za deväť 
dní bol 139 tenistov a tenistiek,“ 
vyčíslil Ďuriš turnajovú náplň 
svojho tímu. Na podujatí pôsobí od 
prvého ročníka medzinárodného 
šampionátu mužov roku 2000, 
keď zvíťazil Talian Sanguinetti. 
„Je zaujímavé, že jeho trénerom 
bol Claudio Pistolesi, ktorý je 
teraz koučom Michaela Berrera,“ 
poznamenal Zdenko. 

Najvďačnejším za Ďurišove 
služby bol v minulosti Cyperčan 
Marcos Baghdatis. „Do Bratislavy 
prišiel po zranení stehenného 
svalu. Zobral som ho do parády. 
Vyhral vtedy kvalifikáciu a potom 
aj celý turnaj,“ spomína Ďuriš 
na rok 2004. Krátko po turnaji 
Baghdatis, neskorší finalista Aus-
tralian Open, slovenského fyzi-
oterapeuta angažoval do svojho 
tímu. Ďuriš rok pôsobil v aka-

démii pri Paríži, kde Cyperčan 
tenisovo rástol a bol tam v obdo-
bí svojich najväčších úspechov.

„V športovom živote tenistov 
je regenerácia mimoriadne dôle-
žitá. Najmä v období prudkého 
rastu a enormnej záťaže kladenej 
na mladých hráčov. Teda nielen 
na profesionálov,“ hovorí Ďuriš. 
„Na mladý organizmus je kladená 
v čase jeho vývoja obrovská záťaž. 
K úspechu dospejeme len dobrou 
komunikáciou s trénerom, hráčom, 
rodičom. Potom sa môžu tešiť z vý-
sledkov športovca nielen diváci, aj 

realizačný tím, ktorý má tiež svoj 
podiel na dobrej výkonnosti.“ 

Ďuriš patrí medzi tých, ktorí 
udržujú so športovcami nielen pro-
fesionálny, ale aj priateľský vzťah. 
Keď Nemec Berrer v piatok nesko-
ro popoludní zistil, že sa mu v Bra-
tislave minuli všetky čisté tričká, 
Zdenkova manželka mu ponúkla 
svoju domácu práčku. A tak mal 
Michael cez víkend v čom hrať. Z 
vďaky víťaz turnaja odovzdal pani 
Ďurišovej po dekorácii kyticu kve-
tov. To iba na vysvetlenie pre tých, 
ktorí nepoznali súvislosti.    (dz)

Berrer sa dočkal 
Jubilejný desiaty titul medziná-

rodného majstra Slovenska v tenise 
mužov získal 29-ročný nemecký 
tenista Michael Berrer. Rodák zo 
Stuttgartu po trojsetovom finále s 
Hrbatým, ktoré trvalo 159 minút, 
vybehol na tlačovku na štvrté po-
schodie NTC bez známky únavy.

„Doma nemám výťah a musím 
šliapať pešo na štvrté. Mám to na-
trénované,“ smial sa. Stokilový chlap 
(190 cm) žiaril šťastím. „Dúfam, že 
bratislavské víťazstvo bude bodom 
obratu. Tohto roku sa mi veľmi 
nedarilo,“ vravel. S trofejou v ruke 
sa objímal s talianskym trénerským 
mágom Claudiom Pistolesim, ktorý 

mu pomohol k zlepšeniu v druhej 
časti sezóny. Berrer nezabudol 
pripomenúť, že v Bratislave pred 
ním vyhrali už dvaja bývalí zveren-
ci Pistolesiho – roku 2000 Talian 
Sanguinetti a predvlani jeho krajan 
Bolelli. Ten na ceste k triumfu vtedy 
zdolal Michaela v semifinále.

„S Claudiom spolupracujem od 
júla. On má zásluhu na tom, že sa 
mi konečne darí,“ hovoril Nemec. 
Po víťazstve sa vrátil do stovky, 
ale sezónu neukončil. „Chcem 
ešte vyťažiť z formy v Helsinkách 
a Salzburgu,“ naznačil plány. Jeho 
cieľom je dostať sa do hlavnej súťaže 
Australian Open.

S jednou raketouMichael BERRER s trofejou

Čo divák nevidí

Zľava Zdenek ĎURIŠ, Ivana HATALOVÁ, Robert CARO

Víťazka Jevgenija RODINOVÁ s trénerom Vadimom BORISOVOM
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„Ani v kútiku duše som si nemyslel, že si ešte 
zahrám finále,“ vravel 31-ročný Dominik Hrbatý 
po postupe do záverečného zápasu Ritro Slovak 
Open. Po tretí raz sa ako jediný v desaťročnej 
histórii turnaja pokúšal o zisk titulu šampióna. 
V mimoriadne tesnom finále, pred trojtisícovým 
hľadiskom skandujúcim tradičné Dominino, Do-
mino, podľahol Berrerovi. Ale bojovým prejavom 
v ničom nezaostal za svojimi maximalistickými 
výkonmi na domácom dvorci.

„Ľudia videli finále, ktoré sa vyrovná zápasu na 
turnaji majstrovskej série alebo tretiemu grand-
slamovému kolu,“ vravel železný muž svetového 
tenisu. „O výhre rozhodlo pár lôpt. O tie bol lepší 
môj súper,“ dodal Dominik.

Formu, akú chytil Hrbatý na konci sezóny, 
mal aj na jej začiatku, keď s Cibulkovou vyhral 
Hopmanov pohár. „Finále je zadosťučinením za 
tréningovú robotu. Ja odchádzam z dvorca vždy 
posledný, až po mladých...“ poznamenal a zapo-

chyboval, či si jeho finále pozreli priamo v hľadisku 
Sibamac arény mladí tenisti. Mali by, aby si mohli 
zobrať príklad, ako sa bojuje. 

„Po takomto výkone si myslím, že by som mo-
hol byť vo svetovej päťdesiatke. Pravda, nehrám 
takto stále. Keby som tak stále hral, tak by som 
tam bol,“ realisticky vravel Hrbatý a pripustil, že 
v domácom prostredí hrá o 20 – 30 percent lepšie. 
Pred turnajom mal pár dní voľna, stihol sa v NTC 
kvalitne pripraviť a želal si – podobne ako fanúši-
kovia – finále s Lukášom Lackom.

„Už to nevyjde,“ ľutoval 22-ročný piešťanský 
rodák Lacko po semifinálovej prehre s Berrerom. 
„Bol to však pre mňa dobrý turnaj, semifinále po 
piatich prehrách na domácom šampionáte - to nie 
je zlý výsledok,“ vyslovil spokojnosť s vystúpením 
Lacko, zverenec šéftrénera NTC Mateja Liptáka. 
„Nehral som v optimálnej pohode, pred turnajom 
ma obchádzala choroba. Teraz som rád, že je už 
koniec sezóny, ktorá sa pre mňa nezačala dobre. 

Ale s jej záverom môžem vysloviť spokojnosť.“
Prvé, čo chcel urobiť po šampionáte, bolo 

ostrihať si dlhé vlasy. A oddýchnuť si v piešťan-
ských kúpeľoch, aby bol na decembrové tatranské 
sústredenie fit. „Na budúci rok chcem mixovať 
veľké turnaje s challengermi,“ naznačil plány. 
Lacko prvý raz ukončí rok ako slovenská jednotka 
v prvej stovke rebríčka. 

ritro Slovak oPen
16. – 22. 11. 2009

m u Ž i
D v o j h r a

kvalifikácia
1. kolo: Taubert (Nem.) – Gomboš 62, 64, Pa-
žický – Polášek 75, 63, Krkoška (ČR) – Beljaev 
(6-Rus.) 36, 61, 64, Kubiš – Seidner 62, 62, 
Vošček – Jurík 63, 76(3), T. Nieminen (5-Fín) 
– Košec 63, 75, Magg (Rak.) – Masár – bez 
boja, Paukku (Fín.) – Macko 64, 60, Slanar (8-
Rak.) – Klempa 785, 36, 63, Semjan (4) – Ha-
vaj 64, 61, Kovalík – Vittek 75, 61, Miklušičák 

– Čižmár 62, 46, 63, Junaid (7-Austr.) – Milko 
76(3), 63, 2. kolo: J. Minář (1-ČR) – Taubert 
67(4), 64, 62, Pažický – Krkoška 36, 64, 63, 
Klec (2) – Kubiš 63, 63, T. Nieminen – Vošček 
63, 62, Przysiezny (3-Poľ.) – Magg 61, 63, 
Paukku – Slanar 64, 76(4), Semjan – Kovalík 
63, 75, Junaid – Miklušičák 62, 61, 3. kolo 
(finále): J. Minář – Pažický 63, 62, Klec –  
T. Nieminen 61, 61, Paukku – Przysiezny 62, 
36, 76(3), Junaid – Semjan 36, 62, 63.
Hlavná súťaž
1. kolo: Junaid – Istomin (1-Uzb.) 36, 63, 
62, Brown (Jam.) – Rosol (ČR) 62, 75, Hrbatý 
– Darcis (Belg.) 63, 62, Semjan – Paukku 
64, 62, Phau (4-Nem.) – Horanský 76(6), 
62, Bogdanovič (V. Brit.) – Veič (Chorv.) 63, 
64, Bohli (Švajč.) – Klec 63, 75, Levy (8-Izr.) 
– Navarro (Šp.) 76(2), 75, Koubek (7-Rak.) 
– Kližan 63, 61, Przysiezny – Lammer (Švajč.) 
61, 76(4), Janowicz (Poľ.) – Čapkovič 63, 64, 

Berrer (Nem.) – J. Minář 36, 64, 63, Golubov 
(Kaz.) – J. Nieminen (5-Fín.) 16, 63, 62, An. 
Martin – Vik (ČR) 62 – skr., Kamke (Nem.) 
– Arnaboldi (Tal.) 63, 60, Lacko (2) – Ungur 
(Rum.) 61, 46, 64, 2. kolo: Junaid – Brown 
67(5), 76(5), 62, Hrbatý – Semjan 64, 62, 
Bogdanovič – Phau 46, 63, 62, Levy – Bohli 
64, 36, 76(4), Koubek – Przysiezny 46, 63, 
76(4), Berrer – Janowicz 63, 36, 62, Golubov 
– An. Martin 76(5), 76(5), Lacko – Kamke 63, 
76(4), štvrťfinále: Hrbatý – Junaid 61, 36, 
76(4), Levy – Bogdanovič 64, 16, 63, Berrer 
– Koubek 64, 76(1), Lacko – Golubov – bez 
boja, semifinále: Berrer – Lacko 26, 62, 
76(2), Hrbatý – Levy 36, 63, 63, finále: Berrer 
– Hrbatý 67(6), 64, 76(3).

Š t v o r h r a
1. kolo: Čapkovič, An. Martin - Levinský, 
Polášek (1-ČR/SR) 62, 46, 16-14, Hrbatý, 
Lacko – Koubek, Slanar 64, 64, Marx, Zelenay 

(4-Nem./SR) – Horanský, Kovalík 63, 64, Kli-
žan, Semjan – Nielsen, Sirianni (Dán./Austr.) 
75, 63, Golubov, Istomin – J. Nieminen, 
Qureshi (Fín./Pak.) 67(7), 75, 10-6, Friedl, 
Škoch (3-ČR) – Levy, Navarro 64, 16, 15-13, 
Junaid, Motti (Austr./Tal.) – Moser, Žovko 
(Nem./Chorv.) 62, 75, Hutchins, Tecau (2-V. 
Brit./Rum.) – Marray, J. Murray (V. Brit.) 64, 
64, štvrťfinále: Hrbatý, Lacko – Čapkovič, 
An. Martin 16, 64, 10-7, Marx, Zelenay 
– Kližan, Semjan 63, 64, Friedl, Škoch – Go-
lubov, Istomin 36, 63, 10-4, Hutchins, Tecau 
– Junaid, Motti 67(3), 62, 10-8, semifinále: 
Marx, Zelenay – Hrbatý, Lacko 61, 64, Friedl, 
Škoch – Hutchins, Tecau 64, 76(6), finále: 
Marx, Zelenay – Friedl, Škoch 64, 64.

Ž e n Y
D v o j h r a

kvalifikácia
1. kolo: Tvarošková (1) – Škamlová 61, 64, 

Hrbatého finále a tisícka ako bonus  

Lukáš LACKO pri prejave radostiDominik HRBATÝ v plnom nasadení

�  



Smithová (V. Brit.) – Luknárová 46, 62, 75, 
Tůmová (ČR) – Gledačevová (Bul.) 62, 16, 
64,  Geuerová (5-Nem.) – Roeschová (Nem.) 
76(0), 62, Dabijová (2-Rum.) – Vajdová 62, 
06, 75, Meddensová (Hol.) – Parajová 60, 60, 
Dranecová (Rus.) – Vršková 64, 76(4), Schäfe-
rová (8-Nem.) – Gáliková 62, 62, Kachlíková 
– Paštiková (3-ČR) 64, 64, Kremerová (Lux.) 
– Maľová 62, 63, Khannová (Rak.) – Faberová 
(Chorv.) 63, 62, Juraková (6-Chorv.) – Seden-
ková (ČR) 63, 60, Židkovová (4-Rus.) – Roma-
novová (Rus.) 60, 60, Nociarová – Butkovská 
62, 76(5), Tabaková – Laineová (Fín.) 64, 
76(4), Hončová – Barthelová (7-Nem.) 63, 
75, 2. kolo: Smithová – Tvarošková 76(6), 64, 
Geuerová – Tůmová 63, 61, Dabijová – Med-
densová 67(4), 62, 64, Schäferová – Drane-
cová 64, 06, 63, Kremerová – Kachlíková 
57, 63, 41 – skr., Juraková – Khannová 62, 
60, Židkovová – Nociarová 61, 62, Hončová 

– Tabaková 64, 63, 3. kolo (finále): Smithová 
– Geuerová 63, 61, Dabijová – Schäferová 61, 
61, Kremerová – Juraková 64, 62, Hončová 
– Židkovová 46, 61, 63.
Hlavná súťaž
1. kolo: Rodinová (1-Rus.) – Dentoniová 
(Tal.) 64, 61, Kr. Plíšková (ČR) – Boczová 
26, 76(4), 63, Ondrášková (ČR) – Juhászová 
61, 63, Krajiceková (5-Hol.) – Hofmanová 
(Rak.) 64, 76(4), Arvidssonová (3-Švéd.) 
– Savinykhová (Rus.) 61, 64, Lapuščenkovo-
vá (Rus.) – Hrdinová (ČR) 62, 64, Pučeková 
(B-rus.) – Stanciuteová (Lit.) 16, 62, 64,  
Z. Kučová (8) – Smithová 76(5), 64, Vo-
ráčová (7-ČR) – Evtimovová (Bul.) 64, 64, 
Bovinová (Rus.) – Kalašnikovová (Gruz.) 61, 
62, Rodionovová (Rus.) – Pochabová 60, 61, 
Woerleová (4-Nem.) – Marosiová (Maď.) 46, 
75, 63, Manasievová (6-Rus.) – Dabijová 61, 
63, Juríková – Čepelová 64, 61, Ka. Plíšková 

(ČR) – Hončová 62, 26, 76(9), Kremerová 
– Byčkovová (2-Rus.) 75, 50 – skr., 2. kolo: 
Rodinová – Kr. Plíšková 62, 61, Krajiceková 
– Ondrášková 64, 62, Arvidssonová – Lapu-
ščenkovová 16, 64, 64, Pučeková – Z. Kučová 
64, 75, Voráčová – Bovinová 76(4), 76(5), 
Woerleová – Rodionovová 75, 63, Manas-
ievová – Juríková 76(6), 62, Kremerová 
– Ka. Plíšková 64, 64, štvrťfinále: Rodinová 
– Krajiceková 64, 67(8), 60, Arvidssonová 
– Pučeková 62, 64, Voráčová – Woerleová 46, 
76(7), 61, Kremerová – Manasievová 63, 36, 
61, semifinále: Rodinová – Arvidssonová 62, 
62, Voráčová – Kremerová 57, 62, 63, finále: 
Rodinová – Voráčová 64, 62.

Š t v o r h r a
1. kolo: Pučeková, Rodionovová (1) – Hof-
manová, Juhászová 62, 67(5), 10-5, Dento-
niová, Z. Kučová  – Geuerová, Meddensová 
61, 64, Juraková, Marosiová – Hrdinová, 

Voráčová (ČR) 16, 63, 10-6, Ka. Plíšková, 
Kr. Plíšková – Čepelová, Škamlová 63, 36, 
11-9, H. Birnerová, Židkovová (ČR/Rus.) 
– Kachlíková, Tvarošková 62, 26, 10-6, 
Klemenschitsová, Woerleová (4-Rak./Nem.) 
– Pochabová, Tabaková 64, 61, Kalašniko-
vová, Savinykhová – Laineová, Smithová 
62, 46, 11-9, Arvidssonová, Krajiceková (2) 
– Boczová, Juríková 62, 64, štvrťfinále: 
Pučeková, Rodionovová – Dentoniová,  
Z. Kučová 63, 61, Juraková, Marosiová – Ka. 
Plíšková, Kr. Plíšková 63, 62, H. Birnerová, 
Židkovová - Klemenschitsová, Woerleová 
62, 61, Arvidssonová, Krajiceková - Kalaš-
nikovová, Savinykhová 62, 63, semifinále: 
Pučeková, Rodionovová – Juraková, Marosi-
ová 36, 63, 10-7, Arvidssonová, Krajiceková 
– H. Birnerová, Židkovová 61, 75, finále: 
Arvidssonová, Krajiceková – H. Birnerová, 
Židkovová 63, 64.

Hrbatého finále a tisícka ako bonus  
Na otázku, kto na turnaji najviac zaujal, Lukáš 

Lacko odpovedal jednoznačne – Domino. Hrba-
tého koncoročná forma nadchla aj divákov, ktorí 
na jeho zápasy s obľubou chodia. Nevynechali ani 
jeho tisícu profesionálnu dvojhru kariéry. V dru-
hom kole bol v jubilejnom zápase jeho súperom 
Marek Semjan. Mladý slovenský hráč sa vypol 
k dobrému výkonu. „Čakal som, že Marek bude 
riskovať,“ poznamenal Dominik a pochválil súpe-
ra za jeho jeden z najlepších zápasov. 

K okrúhlej dvojhre dostal Hrbatý tortu od riadi-
teľa turnaja Igora Mošku so symbolickou tisíckou. 
Bolo to 566. víťazstvo Dominika podľa evidencie 
internetovej stránky ITF, v ktorej sú zarátané 
zápasy z okruhu ATP i z turnajov ITF. „Pamätám 
si môj vstup do prvej svetovej stovky. Vtedy sa môj 
tréner Marián Vajda dal na túto počesť ostrihať,“ 
lovil Hrbatý pamätné zápasy kariéry. „Keby som 
v Dubaji 2001 neprehral s Ferrerom, bol by som  
v TOP 10,“ spomenul si na ďalší medzník. Naj-

vyššie v kariére bol dvanásty a do desiatky mu 
chýbalo naozaj málo. Medzi pamätné patrí aj 
Hrbatého súboj s Ljubičičom vo finále Davisovho 
pohára 2005. I so Samprasom v osemfinále Aus-
tralian Open 1997. Či s Kuertenom v Brazílii pred 
dvanástimi tisíckami divákov... Alebo prerušené 
semifinále s Agassim na Roland Garros 1999. 
Keby vtedy nezapršalo, mohli sme mať podľa 
odhadov odborníkov grandslamového finalistu. 
„Spomínam si aj na zápas z mládežníckych ro-
kov s Beňačkom, s ktorým som prehral predtým 
päťkrát,“ s úsmevom dodal Dominik.

Tisíci zápas, pochopiteľne, chcel vyhrať. „Poma-
ly patrím už do šrotu,“ komentoval so smiechom, 
ale dodal: „Takýto počet zápasov nemá veľa 
hráčov. Onedlho budem mať 32 rokov. Polovicu 
života hrám profesionálny mužský tenis. Keď 
ešte dva roky budem hrať, možno nazbieram ešte 
jednu stovku...“

Zuzana WISTEROVÁ

Dominik a Lukáš si spolu zahrali štvorhru
Tortou k jubileu ponúkol HRBATÝ na tlačovej 
konferencii novinárov

Fakty Ritro Slovak Open 2009
 muŽi

• V kvalifikácii nastúpilo 19 Slovákov,  
do hlavného turnaja sa prebojoval Klec

• V hlavnom turnaji štartovalo 8 Slovákov, 
najviac v 10-ročnej histórii šampionátu: pria-
mo na základe rebríčka Lacko (2. nasadený), 
Kližan a Hrbatý, kvalifikant Klec, s voľnými 
kartami Horanský, Čapkovič, Martin a ako 
lucky loser Semjan

• Najvyššie nasadený bol Uzbek Denis Isto-
min, v čase turnaja 104. hráč sveta, v pavúku 
boli dvaja hráči prvej stovky – Lukáš Lacko 
(92.) a Fín Jarkko Nieminen (84.)

ŽenY

• V kvalifikácii nastúpilo 13 Sloveniek,  
do hlavného turnaja postúpila Hončová

• V hlavnom turnaji štartovalo 7 Sloveniek: 
na základe rebríčka Z. Kučová, M. Pochabová, 
Juríková, s voľnými kartami Boczová, Juhászo-
vá, Čepelová a kvalifikantka Hončová

• Najvyššie nasadená bola Ruska Jevgenija 
Rodinová (113. v rebríčku), v pavúku nebola 
žiadna hráčka svetovej stovky
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Prišli ste na karavane?
„Nie, priletel som,“ s úsmevom reagoval na 

novinársku otázku Dustin Brown, najexotickejší 
účastník tohtoročného šampionátu. Pochádza 
z Jamajky, ktorá dala svetu skvelých atlétov na čele 
s fenomenálnym šprintérom Usainom Boltom. 

Ale spojenie Jamajčan a tenista je dosť netra-
dičné. Dustin Brown  je vo svetovom rebríčku  
jediným Jamajčanom.

„To je fakt, že Jamajku každý pozná podľa 
atletiky“, vraví čierny dlháň Brown. „Ja sa vlast-
ne nezdržujem na Jamajke, ale v Nemecku. Aj 
preto je o mne známe, že cestujem s karavanom. 
V lete je to lacnejšie a po Európe jednoduchšie,“ 
dodal. O Dustinovi je známe, že nemá zábrany 
dať si pivo hneď po zápase. „On si ho dá aj pred 

zápasom a počas neho...“ so smiechom prezradil 
Dominik Hrbatý.

Brown sa narodil na Jamajke v Montego Bay, 
ale ako rezidenciu si udáva mesto Celle v Ne-
mecku. Na 25-ročného tenistu je jeho príjem 
z tenisových odmien nepatrný – 100-tisíc dolá-
rov v celej kariére. Zaujímavé však je, že v tejto 
sezóne zaznamenal najväčší rebríčkový vzostup 
– zo 494. miesta na začiatku roka na 157. – za-
tiaľ najlepšie v kariére. Do Bratislavy prišiel ako 
finalista z challengerov v Eckentali a Aachene. 
„Som dosť unavený,“ vravel po osemfinálovej 
prehre s austrálskym kvalifikantom Junaidom. 
„Ľutujem, že nezostanem v Bratislave dlhšie. 
Páči sa mi tenisové centrum. Komplex je pre 
hráčov veľmi pohodlný.“   (zw)

Sestry Kučové sa tešili na spoločné bratislavské 
vystúpenie. Napokon si štvorhru na Ritro Slovak 
Open spolu nemohli zahrať. Mladšia Kristína, 
pôvodne najvyššie nasadená na šampionáte, sa 
z turnaja v Minsku vrátila s bronchitídou a za-
ľahla do postele. 

Staršia Zuzana, ôsma nasadená, vydržala 
v turnaji do štvrtka - v dvojhre i štvorhre ju 
zastavila 30-ročná veteránka z Bieloruska Pu-
čeková. Pravda, už po prvom kole nebola 
Zuzana spokojná, aj keď nad britskou 
kvalifikantkou Smithovou vyhrala 
v dvoch setoch. V druhom sete ob-
racala z 0:4...

„Nehrala som najlepšie. Natrá-
pila som sa, mala som hrozný 
servis, urobila som asi 120 dvoj-
chýb...“ rekapitulovala. V sku-
točnosti urobila 15 dvojchýb, 
v druhom zápase 6. „Nie 
som typ na halový tenis. 
Mám poldruha dioptrií, 
v hale zle vidím. Oveľa 
lepšie sa mi hrá na 
antuke,“ priznala.

Zuzana patrí me-
dzi emancipované 
hráčky, ktoré si do-
kážu profesionálny 
život manažovať 
samostatne. Vari 
už päť rokov sa 
pripravuje bez 
trénera.  „Keď 
potrebujem po-
radiť, obrátim 
sa v Slova-

ne na Karola 
Šafárika. Inak 

si  už vystačím 
vlastnými skúsenos-

ťami,“ hovorí. 
Je zaujímavé, že 27-

ročná Bratislavčanka, ktorá 
je profesionálkou už viac ako 

desaťročie, uzatvorí tohto 
roku svoju najlepšiu sezónu. 
V koncoročnom rebríčku 
bola vždy väčšinou v tretej 
stovke. Jedenásty rok pro-
fikariéry uzavrie ako hráč-
ka druhej stovky. Najvyššie 
sa dostala na 140. miesto  
k 2. novembru. 

V októbri sa vybrala 
už po štvrtý raz za se-

bou do nigérijského 

Lagosu. A vrátila sa s 
dvoma trofejami, keď vy-

hrala oba 25-tisícové turnaje. 
Zvíťazila už vlani i predvlani. 

Posledné úspechy ju posunuli k reb-
ríčkovému maximu, ale priznáva, že 

cestovania s va-
ričom, aby predišla 

zdravotným ťažkos-
tiam, i dobrodruž-
stva v ďalekej kraji-
ne, má už dosť.

„V tomto roku 
som bola doma 
v lete vari iba desať dní a teraz až 
na jeseň, keď bol turnaj v Bratislave. 
Cestovanie mi však problémy nerobí, 
usilujem sa vyberať si turnaje tak, aby 
som sa nedostala do mínusu,“ hovorí 
tohtoročná finalistka turnajov v 
Zlíne, Darmastadte a libanonskom 
Jouniehu, ktorá má na konte šesť 

turnajových titulov na úrovni ITF. 
Z odmien získala Zuzka 200-tisíc 

dolárov. Pravda, pomáha si li-
govými štartmi v zahraničí. 

„Hrať chcem dovtedy, 
dokedy si viem tenisom za-

robiť,“ poznamenáva. Myslela aj na zadné vrátka 
- ukončila fakultu masmediálnej komunikácie 
v Trnave a raz sa chce uplatniť v médiách.

Pre rok 2010 si vytýčila cieľ štartovať v kvalifi-
káciách všetkých grandslamov. „Verím, že v Paríži 
sa dostanem aj do hlavného turnaja.“ Raz – roku 

2004 - sa jej to už podarilo. 
Zuzana nevylučuje, že 
v budúcnosti môže pomá-
hať sestre, ktorá má podľa 
jej slov väčší potenciál 
ako ona. 

„Kika je bojovníčka a 
súťaživý typ. Pre tenis robí 

všetko. Naozaj na sebe tvrdo pracuje a má jasný 
cieľ sa neustále zlepšovať. Navyše má zväzovú 
podporu.“

Zuzana má svoje výberové turnaje, na ktorých 
ju oceňujú za vernosť - ako napríklad nemecký 
Hechingen. Alebo libanonský Jounieh. „Tam cho-
dím od svojich 17 rokov. Z malého turnaja vznikol 
súčasný 75-tisícový a postupne by ho riaditeľ chcel 
dostať na okruh WTA. Z mojich tamojších kontak-
tov majú osoh aj slovenské hráčky. Okrem sestry 
som vybavila voľné karty aj niektorým ďalším,“  
dodáva tenistka bratislavského Slovana, členka 
majstrovského tímu slovenskej extraligy.

 (zw)

Sestry Kučové si spolu nezahrali

Kristína KUČOVÁ sledovala turnaj z tribúny, na chvíľu si zasadla aj 
medzi novinárov

Tenisový Bolt sa volá Brown 
Zuzana KUČOVÁ v akcii
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Igor Zelenay bol viditeľne dojatý, 
keď pristúpil k mikrofónu po finále 
štvorhry a ďakoval za podporu. 
„Priznám sa, bol som nervózny. 
Veľmi som tu chcel vyhrať,“ po-
vedal 27-ročný Novomešťan po 
dekorácii.

Slovenský deblista číslo 3 sa 
po boku Nemca Philippa Marxa 
v treťom challengerom finále v sérii 
dopracoval k víťazstvu. Zelenay 
sa stal v desaťročnej histórii me-
dzinárodného šampionátu prvým 
Slovákom s titulom zo štvorhry. 
Jedna štatistika stojí za pozornosť: 
na šampionáte štartoval Zelenay 
deviaty raz! Doposiaľ vo štvorhre 
boli jedinými domácimi finalistami 
Mertiňák – Hrbatý roku 2005.

„Doma nie je toľko turnajov, je 
preto pre mňa vzácne, keď hrám 
pred vlastnými divákmi,“ vravel vy-
soký Igor. „V Bratislave som nikdy 
nemohol prelomiť semifinále, teraz 
mi to konečne vyšlo,“ dával najavo 
svoju radosť. 

Philipp Marx na chvíľu zostal na 
vedľajšej koľaji, ale aj on sa potichu 
tešil s Igorom. Jeho kuriózne priez-
visko je ľahko zapamätateľné. „Mám 
však svoju prezývku - skratku PMX. 
Pochádza z oboch mojich mien. 

Prezývku som dal aj Igorovi - volám 
ho telefonista, lebo má vždy na uchu 
mobil...“ prezradil som smiechom 
Zelenayov rovesník. 

„Absolvovali sme s Philippom 
pár turnajov. Dva razy sme boli vo 
finále, dva razy v semifinále a ko-
nečne sme aj vyhrali. Ešte pokra-
čujeme v Helsinkách a Salzburgu,“ 
naznačil Zelenay plány na koniec 
sezóny 2009.

 „Počas celého turnaja v Brati-
slave sme si s Philippom počínali 
dobre. Nestratili sme ani set, takže 
považujem náš triumf za zaslúže-
ný,“ povedal Slovák, v čase turnaja  
85. hráč  v rebríčku štvorhry. Víťazi 
si podelili šek na 6600 eur. Viac 
v tejto sezóne získaval Igor iba na 
grandslamoch. Vo Wimbledone 
a na Roland Garros si tohto roku 
zahral osemfinále.

„Za challengerové víťazstvo sú 
aj pekné body, tie teraz veľmi po-
trebujem. Je veľký rozdiel medzi 
bodmi za výhru a finále,“ uviedol 
Slovák. Na to, aby sa dostal do 
hlavného turnaja Australian Open 
2010, odhadoval, že potrebuje do 
konca roka získať ešte sto bodov. 
„Aby som bol spoň 70. Keď obaja 
budeme mať takéto poradie, v Mel-
bourne by sme sa mali dostať do 
pavúka. Musím doháňať na konci 
roka, lebo som bol zranený, turnaje 
mi chýbajú,“ dodal Zelenay. Medzi 
doterajšími piatimi deblovými 
štartmi Zelenaya na veľkej štvor-
ke ešte Australian Open chýba.

V čase, keď sa Igor tešil z tur-
najového víťazstva v Bratislave, stál 
najlepší slovenský deblista Michal 
Mertiňák v Londýne pred štartom 
na Masters. Inšpirácia? „A aká! Raz 
by som to aj ja chcel dokázať. Nie je 
veľa tenisov, ktorým sa to podarí. 
Je to náročná cesta, ale Michal to 
dokázal a môže si to užiť.“

Keď Igor Zelenay hľadal partnera, 
chcel takého, ktorý podobne ako 
on, dobre servuje. „Hráme rýchlu 
nátlakovú hru, v tom si sedíme. Veľa 
trénujeme, snažíme sa pracovať na 
returne a volejoch.“                 (zw)

igor zelenay 
na medzinárodných majstrovstvách Sr 

2009 víťazstvo (Philipp Marx, Nemecko)
2008 štvrťfinále (David Škoch, Česko)
2007 semifinále (Filip Polášek, Slovensko)
2006 1. kolo (Kamil Čapkovič, Slovensko)
2005  štvrťfinále (Filip Polášek, Slovensko)
2004 štvrťfinále (Dominik Hrbatý, Slovensko)
2003 1. kolo (Kamil Čapkovič, Slovensko)
2001 štvrťfinále (Karol Beck, Slovensko)
2000 štvrťfinále (Martin Hromec, Slovensko)
Za dosiahnutým výsledkom uvádzame Zelenayovho 
partnera.

Internetovú stránku Ritro Slovak Open 2009 (www.ritroopen.sk) si 
v tomto roku otvorilo 30 085 unikátnych návštevníkov. Tenis z Bratislavy 
cez počítač sledoval dvojnásobný počet unikátnych návštevníkov ako 
minulý rok. Opäť sme mali live stream z centrálneho dvorca a po prvý 
raz i live skóre zo všetkých troch dvorcov, na ktorých sa hralo. Záujem 
o tenis virtuálne prejavili fanúšikovia v 120 krajinách sveta. Najviac 
zo Slovenska (24 662), ale na stránku si klikli aj na Pobreží Slonoviny, 
v Malajzii, Dominikánskej republike, atď. 

Štatistika 2009* 2008 ženy 2008 muži
Unikátni návštevníci 30 085 13 353 14 472
Počet návštev 67 685 44 254 45 405
Počet zobrazení 238 516 262 335 243 670

2009* - po prvý raz sa hral turnaj mužov a žien spolu.

Zelenay sa tešil z prvého titulu
Víťaz štvorhry Ritro Slovak Open 2009 chýbal na šampionáte jediný raz
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Na medzinárodných tenisových 
majstrovstvách Slovenska 2009 
Ritro Slovak Open štartovali po 
prvý raz ženy a muži spoločne. 
Nečudo teda, že v areáli NTC to 
vyzeralo ako v úli, ba mnohí diváci 
v tejto súvislosti spomínali Baby-
lon. V prvom prípade vychádzali 
z faktu, že na troch dvorcoch ab-
solvovali účastníci šampionátu vo 
všetkých súťažiach až 148 zápasov. 
V druhom prípade z toho, že v 
oboch kategóriách (muži, ženy), sa 
predstavili reprezentanti z Česka, 
Fínska, Chorvátska, Nemecka, 
Rakúska, Rumunska, Ruska a Ta-
lianska, ďalej ženy z Bieloruska, 
Bulharska, Gruzínska, Holandska, 
Litvy, Luxemburska, Maďarska a 
Švédska. Pridať treba ešte mužov z 
Austrálie, Belgicka, Dánska, Izraela, 
Jamajky, Kazachstanu, Pakistanu, 
Poľska, Španielska, Švajčiarska, 
Uzbekistanu a Veľkej Británie. Zišli 
sa tu teda hráči a hráčky z 28 krajín! 
Bola to poriadna fuška zvládnuť 
všetko na úrovni!

 

Počas finálového duelu vo dvoj-
hre mužov Hrbatý (31 rokov) 
– Berrer (29) si jeden z divákov 
položil otázku: „Kde ostala mládež, 
keď tu vo finále hrajú takí „apuši“?“ 
Odpoveď, samozrejme, nečakal. Ale 
z nášho hľadiska možno povedať, 
že slovenská mlaď sa nestratila. 
Veľmi príjemne prekvapila Mi-
chaela Hončová, ktorá sa z kvali-
fikácie prebojovala – ako jediná  
z 13 Sloveniek – do hlavnej súťaže, 
keď vyradila štvrtú nasadenú Rusku 
Alinu Židkovovú. A poriadne nohy 
robila potom aj Češke Karolíne Plíš-
kovej, ktorej v súboji o postup do 
druhého kola podľahla až v treťom 
sete v tajbrejku! Z chlapcov zaujal 
najmä 16-ročný Filip Horanský. 
Ten dostal v hlavnej súťaži dvojhry 
voľnú kartu. Najmä v prvom sete 

s 30-ročným Nemcom Phauom 
poriadne vystrašil súpera. Dovolil 
mu vyhrať až v tajbrejku. 

 

Dobrý dojem zanechal aj Andrej 
Martin, ktorý svojmu o dva roky 
staršiemu súperovi Golubovovi  
z Kazachstanu podľahol až v dvoch 
tajbrejkoch. V hlavnej súťaži boli  
z našich nádejí ešte Jana Čepelová, 
Vivien Juhászová, Klaudia Boczová, 
Martin Kližan a Marek Semjan,  
v kvalifikáciách ešte niekoľko ďal-
ších talentov. Dúfajme, že budeme 
mať raz z tohto – zatiaľ ešte burčiaku 
- kvalitné víno...

 

Už tradične bývajú súboje ľa-
vákov mimoriadne zaujímavé. Sú 
totiž schopní zahrať také údery, 
o ktorých sa pravákom iba sníva. 
Potvrdil to aj súboj nášho Kližana so 
skúseným Rakúšanom Koubekom, 
ktorého mnohí považovali za jedné-
ho z favoritov dvojhry. S Kližanom, 
ktorý hral – po chrípkovom ocho-
rení - dosť pasívne a odovzdane, si 
hravo poradil. Z kola von ho však 
vyradil ďalší ľavák – neskorší víťaz 
– Nemec Michael Berrer. Ten v boji 
o postup do semifinále podložil 
nohu aj nášmu Lackovi. A keby 
nebol Lacko druhý set s ním iba 
odpochodoval (prehral ho 2:6), 
možno by sme boli zažili (po prvý 
raz v histórii) slovenské finále. 

 

Podstatne ťažšiu cestu do semi-
finále mal Dominik Hrbatý. Vo 
štvrťfinále ho neuveriteľne potrápil 
austrálsky kvalifikant pakistanského 
pôvodu Rameez Junaid. Zrejme nie 
náhodou, lebo hral vynikajúco. Má 
rýchle nohy, skvelý forhend a jedno-
ručný bekhend, myslí mu to, a tak 
nečudo, že sa postaral o najväčšie 
prekvapenie, keď vyradil v prvom 

kole hlavnej súťaže najvyššie nasa-
deného Uzbeka Istomina. Domina 
na ceste do finále čakal Izraelčan 
Levy. Súper nenechal nikoho na 
pochybách skadiaľ pochádza. Toľko 
„chochmesu“, aký preukázal najmä 
v úvodnom sete, sa vidí len málo-
kedy. Ale Hrbatý nesklamal!

 

Keby mal Domino, pri jeho zná-
mych kvalitách, ešte aj takú citlivú 
pravačku ako Junaid, ťažko by hľa-
dal súpera. Vo finále s Berrerom mu, 
žiaľ, v nejednom prípade chýbala, 
čo súper dokázal využiť. Zrejme aj 
vďaka tomu, že hrá ľavou rukou. 
Bolo to však finále ako remeň. 

Vo finále dvojhry žien Češka Re-
náta Voráčová zbytočne uponáhľala 
záver druhého setu a uľahčila nevy-
nútenými chybami svojej súperke 
Jevgenii Rodinovej z Ruska potvr-
diť, že bola oprávnene nasadená ako 
jednotka turnaja.

 

Nikto z priaznivcov tenisu zrej-
me nepochybuje o tom, že všetci 
súťažiaci sa snažia podať optimálne 
výkony. Veď ide nielen o body do 
rebríčka, ale aj o nezanedbateľné 
peniaze. Ale aj tak sme videli len 
málo hráčov a hráčok, ktorí sa sna-
žili ovplyvňovať vývoj jednotlivých 
stretnutí nešportovým naťahova-
ním času v štýle – bez uteráka ani 
na krok. Na významných svetových 

turnajoch je to však úplná samo-
zrejmosť. Možno si v budúcnosti 
niektorí hráči dovolia medzi jednot-
livými fiftínmi aj sprchu! Ak vrch-
nosť nebude trvať na dodržiavaní 
pravidiel, nie je to vylúčené!!!

- rik

 Michaela KRAJICEKOVÁ a Sofia ARVIDSSONOVÁ, víťazky štvorhry na Ritro 
Slovak Open 2009

V NTC úľ i Babylon 

Kvalifikantka Michaela HONČOVÁ zaujala bojovnosťou

Andrej MARTIN si vyslúžil za výkon 
pochvalu

� 
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JuNiORKY

a
T

P
  

D
V
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R
A

1. Federer (Švajč.)     10150
2. Nadal (Šp.) 9205
3. Djokovič (Srb.) 7910
4. Murray (V.Brit.) 6630
5. Del Potro (Arg.) 5985
6. Roddick (USA)  4410
7. Davydenko (Rus.) 3630
8. Verdasco (Šp.) 3300
9. Söderling (Švéd.) 3010

10. Tsonga (Fr.) 2875
11. González (Čile) 2870
12. Štepánek (ČR) 2625
13. Monfils (Fr.) 2610
14. Čilič (Chorv.) 2430
15. Simon (Fr.) 2275
16. Robredo (Šp.) 2175
17. Haas (Nem.) 1855
18. Ferrer (Šp.) 1795
19. Južnyj (Rus.) 1690
20. Berdych (ČR) 1655

1. Nestor (Kan.)  10360
1. Zimonjič (Srb.)  10360
3. Bryan B. (USA) 9430
3. Bryan M. (USA)        9430
5. Knowles (Bah.)  6570
6. Dlouhý (ČR)  6460
7. Bhupáthí (Ind.) 5905
8. Paes (Ind.) 5890
9. Moodie (JAR) 4550

10. A. Ram (Izr.) 4240
11. Norman (Belg.) 3666
12. Kubot (Poľ.) 3590
13. Mirnyi (B-rus.) 3550
14. Marach (Rak.) 3500
15. MERTIŇÁK (SR) 3490
16. Matkowski (Poľ.) 3380
17. Čermák (ČR) 3340
18. Fyrstenberg (Poľ.) 3290
19. Fish (USA) 3275
20. Robredo (Šp.) 2905

1. Williamsová S. (USA) 9075
2. Safinová (Rus.) 7800
3. Kuznecovová (Rus.) 6141
4. Wozniacká (Dán.) 5875
5. Dementievová (Rus.)  5585
6. Williamsová V. (USA) 5126
7. Azarenková (B-rus.) 4820
8. Jankovičová (Srb.) 3965
9. Zvonarevová (Rus.) 3560

10. Radwanská A. (Poľ.) 3450
11. Bartoliová (Fr.) 3415
12. Pennettová (Tal.) 3150
13. Stosurová (Austr.) 3045
14. Šarapovová (Rus.) 2820
15. Na Li (Čína) 2541
16. Wickmayerová (Belg.) 2385
17. Schiavoneová (Tal.) 2375
18. Clijstersová (Belg.) 2340
19. Razzanová (Fr.) 2300
20. Petrovová (Rus.) 2220

1. Blacková (Zimb.)  8520
1. Huberová (JAR) 8520
3. Williamsová S. (USA) 7440
3. Williamsová V. (USA) 7440
5. Llagosterová Vivesová (Šp.)  6180
5. Martinezová Sanchezová (Šp.) 6180
7. Stosurová (Austr.) 5610
7. Stubbsová (Austr.) 5610
9. Su-wei Hsieh (Taiw.) 4730

10. Ruanová Pascualová (Šp.)  4670
11. Medinová-Garriguesová (Šp.) 4600
12. Šuai Pcheng (Čína) 4550
13. HANTUCHOVÁ (SR) 4180
14. Klejbanovová (Rus.) 4150
15. Azarenková (B-rus.) 3801
16. Petrovová (Rus.) 3735
17. Matteková-Sandsová (USA) 3620
18. Raymondová (USA) 3560
19. Schiavoneová (Tal.) 3540
20. Makarovová (Rus.) 3510a
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TOP 10 ReBRíČKa iTF

1. Berta (Švéd.) 1055
2. Bhambri (Ind.) 1011
3. Velotti (Arg.) 811
4. Kubler (Austr.) 810
5. Mina (Fr.) 782

6. Obry (Fr.) 777
7. Liang-či Huang (Taiw.) 745
8. Collarini (Arg.) 734
9. Kuznecov (Rus.) 735

10. Herbert (Fr.) 735

1. Mladenovičová (Fr.) 1455
2. Lertcheewakarnová (Thaj.) 1155
3. Watsonová (V. Brit.) 1097
4. Babosová (Maď.) 1033
5. Stephensová (USA) 830

6. Tomljanovičová (Chorv.) 780
7. Inoueová (Jap.) 772
8. Pervaková (Rus.) 765
9. Njiričová (Chorv.) 750

10. Gavrilovová (Rus.) 735

aTP
DVOJHRA

83. Lacko Lukáš   580
125. Beck Karol 441
142. Hrbatý Dominik  374
231. Kližan Martin 197
236. Červenák Pavol 191
282. Čapkovič Kamil 155
312. Klec Ivo 136
360. Semjan Marek 113
413. Bocko Matej 89
426. Martin Andrej 85
468. Mečíř Miloslav 71
724. Pažický Michal 24
804. Sikora Adrián  17
989. Horečný Matúš 8

1013. Daniš Marko 8
1080. Stančík Ján  6
1287. Somogyi Alexander 3
1339. Miklušičák Peter 2

ŠTVORHRA
15. Mertiňák Michal  3490
31. Polášek Filip 2140
77. Zelenay Igor   967
114. Beck Karol 598
176. Hrbatý Dominik  393
214. Lacko Lukáš 310
274. Kližan Martin 235
470. Čapkovič Kamil  106
542. Pažický Michal 86
544. Semjan Marek 86
550. Martin Andrej 85
596. Klec Ivo 74
601. Horečný Matúš 72
614. Červenák Pavol 69
672. Janči Tomáš 55
676. Sikora Adrián 55

1088. Mečíř Miloslav 16

WTa TOuR
DVOJHRA

25. Hantuchová Daniela  1985
29. Cibulková Dominika 1875
45. Rybáriková Magdaléna 1425

106. Kučová Kristína 616
139. Kučová Zuzana  435
160. Wienerová Lenka 348
252. Pochabová Michaela 200
290. Tvarošková Lenka  162
302. Juríková Lenka 149
489. Kachlíková Katarína 61
493. Zlochová Zuzana 60

519. Nociarová Dominika 55
581. Boczová Klaudia 44
593. Diešková Dominika 43
661. Tabaková Romana 32
770. Vršková Lucia 22
782. Morgošová Karin 21
809. Baranová Katarína 19
817. Kochanová Monika 18
843. Veresová Patrícia 16
928. Luknárová Zuzana 11
984. Hončová Michaela 8

ŠTVORHRA
13. Hantuchová Daniela  4180

133. Rybáriková Magdaléna 530
135. Tvarošková Lenka 524
173. Husárová Janette  390
179. Kučová Zuzana   380
199. Kučová Kristína 342
347. Tabaková Romana 141
358. Diešková Dominika 136
409. Kachlíková Katarína  110
433. Pochabová Michaela 98
506. Zlochová Zuzana 72
540. Morgošová Karin 63
550. Kochanová Monika 60
553. Boczová Klaudia 59
616. Juríková Lenka 48
679. Babáková Martina  36
689. Wienerová Lenka 34
740. Baranová Katarína 29
784. Veresová Patrícia 24
791. Vajdová Nikola 23
830. Blašková Veronika 20
830. Hončová Michaela 20
852. Cibulková Dominika 17
855. Nociarová Dominika 17
913. Beznáková Kristína 14
914. Rebrová Andrea 13
953. Maráčková Katarína 10
953. Vršková Lucia 10
974. Kovaľová Lucia 8

ReBRíČeK iTF 
JuNiORi

25. Horanský Filip 577
40. Kovalík Jozef 502

219. Masár Juraj 178
254. Košec Ivan 155
375. Gajdošech Henrich 116
440. Havaj Filip 102
446. Vošček Michal 101
459. Partl Adrián 97
547. Farkaš Viktor 81
740. Čižnár Juraj 53

798. Vittek Filip 46
807. Gašparetz Róbert 45
954. Fabian Patrik 32

1124. Sokolík Ivan 22
1271. Čelovský Dávid 16
1409. Lacko Martin 11
1409. Šimon Ján 11
1585. Brtko Michal 8
1585. Novodomec Radoslav 8
1729. Lazarčík Martin 5

JuNiORKY
19. Čepelová Jana 622
61. Juhászová Vivien 380
76. Škamlová Chantal 336

124. Butkovská Lucia 258
128. Schmiedlová Anna Karolína 252
282. Maľová Viktória 152
310. Parajová Simonka 140
316. Hončová Michaela 137
412. Záteková Veronika 111
424. Luknárová Zuzana 105
556. Mészárosová Michaela 78
582. Pondušová Karolína 73
689. Jůrová Petra 57
816. Milinkovičová Danica 41
869. Lazarová Barbora 37
885. Uberalová Petra 35
894. Ostrožlíková Michaela 35
929. Vajdová Natália 32

1002. Petržalková Alexandra 28
1006. Kuricová Renáta 27
1262. Popluhárová Andrea 17
1372. Bubelová Nina 15
1503. Šramková Marta 10
1503. Frantová Martina 10
1634. Kucharová Michaela 8
1673. Kuľhová Petra Mária 7
1880. Pochabová Petra 3
1929. Blahová Natália 2
1929. Tumová Silvia 2

ReBRíČeK Te
do 14 rokov

ChlaPCi
25. Oravec Jakub 370
29. Maruščák Matej 335
46. Nagy Oliver 275
64. Blaško Martin  240

111. Štarke Ivan 170
154. Caro Martin 140
289. Marko Michal 80
331. Selecký Matej 65
333. Kulich Adam 65

354. Pavlovský Tomáš 60
443. Hodor Samuel 40
468. Búřil Matej 35
468. Cvik Patrik 35
468. Vach Andrej 35
523. Novák Dávid Ján 30
576. Vido Matej 25
576. Belanec Matúš 25
626. Obal Patrik 20
710. Šmehyl Matej      15
710. Vajda Peter             15
724. Galešič Leo 15
849. Hanuš Juraj 10
849. Bedřich Lukáš 10
849. Vido Marek 10
849. Leško Samuel 10
849. Brezovský Matúš 10
884. Novák Jakub 10
884. Belan Martin 10

DieVČaTá
17. Uberalová Petra 365
18. Vajdová Natália 360
38. Staníková Monika 285
67. Kötelesová Barbora 225

129. Šramková Marta 155
132. Frišová Pavla 155
187. Šramková Rebecca 120
220. Hercegová Linda 110
228. Fiľarská Antonia 105
238. Jablonovská Jana 100
255. Vasiľková Barbora 95
289. Ilavská Tereza 85
290. Česneková Šarlota 85
319. Spiššáková Diana 75
335. Oravkinová Nikola 70
356. Houbová Alžbeta 65
375. Schmiedlová Kristína 60
412. Kužmová Viktória 50
489. Široká Petra 35
519. Drgalová Nina 30
570. Krajčovičová Lea 25
570. Sommerová Sophia 25
577. Želinská Lenka 25
609. Leskovská Natália 20
609. Candráková Michaela 20
609. Oravcová Klaudia 20
609. Juráková Sarah Mária 20
703. Bachárová Tatiana 15
826. Šimová Petra 10
820. Ponechalová Klaudia 10
826. Hadnaďová Dominika 10
826. Abrahámová Aneta 10
826. Čobejová Jana 10
949. Barillová Claudia 5

SlOVeNSKí hRáČi 

�0  



mS Wta tour
Dauha

27. 10. – 1. 11. 2009
dotácia 4,55 mil. uSD

D v o j h r a
Biela skupina
Azarenková (6-B-rus.) – Jankovi-
čová (8-Srb.) 62, 63, Jankovičová  
- Safinová (1-Rus.)11 – skr. Safinová, 
Wozniacká (4-Dán.) – Azarenková 
16, 64, 75, Wozniacká - Zvonare-
vová (9-Rus., nahradila zranenú 
Safinovú) 60, 67(3), 64, Jankovičová 
– Wozniacká 62, 62, A. Radwanská 
(10-Poľ., nahradila zranenú Zvona-
revovú) – Azarenková 46, 75, 41 skr. 
Azarenková.
1. Jankovičová 3 2:1 4:2
2. Wozniacká 3 2:1 4:4
3. Azarenková 3 1:2 3:4
4. A. Radwanská 1 1:0 2:0
Hnedá skupina
S. Williamsová (2-USA) – Kuzne-
covová (3-Rus.) 76(6), 75, Demen-
tievová (5-Rus.) – V. Williamsová 
(7-USA) 36, 76(6), 62, S. William-
sová – Dementievová 62,  64,  
S. Williamsová – V. Williamsová 57, 
64, 76(4), V. Williamsová – Kuzne-
covová 62, 67(3), 64, Kuznecovová 
– Dementievová 63, 62.
1. S. Williamsová 3 3:0 6:1
2. V. Williamsová  3 1:2 4:5
3. Kuznecovová 3 1:2 3:4
4. Dementievová 3 1:2 2:5
SemiFinÁle: S.Will iamsová – 
Wozniacká 64, 01 skr. Wozniacká,  
V. Williamsová – Jankovičová 57, 
63, 64. FinÁle: S. Williamsová –  
V. Williamsová 62, 76(4).

Š t v o r h r a
SemiFinÁle: Blacková, Huberová 
(1-Zim./USA) – Stosurová, Stubbso-
vá (4-Austr.) 36, 76(3), 10-8, Llagos-
terová Vivesová, Martinezová San-
chezová (3-Šp.) – S. Williamsová,  
V. Williamsová (2-USA) 26, 64, 10-8. 
FinÁle: Llagosterová Vivesová, 
Martinezová Sanchezová – Blacko-
vá, Huberová 76(0), 57, 10-7.

turnaj ŠamPiÓnok
Bali, indonézia

4. – 8. november 2009
Skupina a: Peerová (Izr.) – RYBÁ-
RIKOVÁ (SR) 61, 76(4), Bartoliová 
(Fr.) – Peerová 63, 62, Bartoliová 
– RYBÁRIKOVÁ 64, 64. Skupina 
B: Stosurová (Austr.) – Szavayová 
(Maď.) 62, 36, 61, Martinezová 
Sanchezová (Šp.)  – Stosurová 
76(4), 75, Martinezová Sanchezová 
– Szavayová 46, 64, 60. Skupina C: 
Dateová-Krummová (Jap.) – Me-
dinová Garriguesová (Šp.) 64, 63, 
Wickmayerová (Belg.) – Dateová-
Krummová 76(5), 63, Duševinová 
(Rus., nahradila Wickmayerovú) 
– Medinová Garriguesová 26, 
61, 75. Skupina D: Rezaiová (Fr.) 
– Czinková (Maď.) 63, 75, Rezaiová 
– Lisická (Nem.) 16, 63, 64, Lisická 
– Czinková 62, 67(1), 64. 
SemiFinÁle: Bartoliová – Date-
ová-Krummová 61, 63, Rezaiová 
– Martinezová Sanchezová 62, 63. 
FinÁle: Rezaiová – Bartoliová 75, 
skr. Bartoliová.

Na Rybárikovú doľahla únava

Na Bali štartovala aj Slovenka Mag-
daléna Rybáriková. So sezónou sa lú-
čila s dvoma prehrami, bez zisku setu. 
Vo svojej skupine podľahla Bartoliovej 
a potom Peerovej. Na tvrdom povrchu 
v stredisku Nusa Dua na zverenku tré-
nera Mojmíra Mihala doľahla únava. 

Po zápase s Bartoliovou nemala veľa 
času na regeneráciu pred súbojom s 
Izraelčankou. 

„Necítila som sa vo svojej koži. Celý 
zápas som doťahovala náskok súperky 
a nehrala som dobre, chýbala mi ener-
gia. Už som mala toho plné zuby a bola 

som rada, že prišiel koniec sezóny. Na 
Bali som nebola úplne zdravotne fit, 
pobolievalo ma koleno i rameno, preto 
som nečakala nejaké veľké úspechy,“ 
uviedla Rybáriková. „Je super, že som 
štartovala na takomto kvalitne obsade-
nom turnaji v krásnom prostredí. Na 
Bali som sa kvalifikovala ako posledná, 
takže som rada, že som tam vôbec 
mohla hrať a absolvovať zápasy proti 
silným súperkám,“ dodala. Pobyt na 
ostrove si predĺžila o niekoľko dní, po 
návrate pred prípravou na rok 2010 
absolvovala regeneráciu v piešťan-
ských kúpeľoch. 

Prekvapujúcou víťazkou premiérovej edície Turnaja šampiónov na 
indonézskom ostrove Bali (dotácia 600 000 dolárov) sa stala francúzska 
tenistka Aravane Rezaiová. Jej finálová súperka, najvyššie nasadená 
krajanka Marion Bartoliová, za stavu 5:7 zápas skrečovala pre zranenie 
stehenného svalu. Okrem prémie 200 000 USD získala víťazka 600 
bodov do svetového rebríčka a prvý raz v kariére sa dostala do elitnej 
tridsiatky. 

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ na Bali na tenisových promo akciách

Koncoročnou líderkou 
ženského rebríčka je Se-
rena Williamsová. Stala 
sa svetovou šampiónkou, 
keď v Dauhe vo finále MS 
WTA Tour zdolala sestru 
Venus. Dvadsaťosemročná 
Američanka tohto roku 
zarobila na odmenách 6,5 
milióna dolárov a o viac 
ako milión prekonala do-
terajšie sezónne maximum 
Belgičanky Heninovej. 

Serena sa stala najlepšie 
zarábajúcou športovky-
ňou v jednom odvetví 
v histórii. Roku 2009 zís-
kala dva grandslamové 
tituly - Australian Open 
a Wimbledon. Má ich už 
jedenásť. So sestrou Ve-
nus vybojovala ďalšie tri 
vo štvorhre na Australian 
Open, vo Wimbledone a 
na US Open. Už na začiat-
ku roku prekonala krajan-
ku Davenportovú, ktorá 
viedla historický rebríček 

v príjme z odmien. Ziskom 28,5 miliónov dolárov je teraz 
Serena suverénne na čele.

„Som najlepšou tenistkou sveta, môžem prehrať len 
sama so sebou,“ velikášsky hlásala mladšia z Williamso-
vých a kritizovala rebríčkový systém, keď bola líderkou 
Safinová. Na MS WTA Tour nenašla premožiteľku. Dva 
razy zdolala sestru Venus, obhajkyňu titulu, o ktorej 
hovorí: „Je to moja najnebezpečnejšia súperka, lebo ma 
najlepšie pozná.“

Serena sa koncoročnou líderkou stala prvý raz od roku 
2002. Hoci nastupovala s obviazanou nohou, dokoca aj 

jej sestra, takže pohľad na finalistky bol kuriózny, vydr-
žala z účastníčok šampionátu najviac. Vyvrcholenie roka 
v Dauhe bol hotový lazaret. Serena ukázala odolnosť 
– fyzickú, ale najmä psychickú. Kým sa mladé hráčky ako 
Wozniacká naháňajú za turnajmi a majú ich na konte aj 
26, Serena si vyberá iba najväčšie a odohrá ich 18, ako 
v tomto roku. 

Chýba jej už len Grand Slam – výhry na všetkých 
štyroch turnajoch veľkej štvorky v jednom kalendárnom 
roku. Žeby v roku 2010?

(zw)

Serena je opäť na tróne
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 Hrať na ATP World Tour Finals 
je výnimočná vec. Uvedomujete 
si, čo ste dosiahli už postupom na 
záverečné podujatie?

S partnerom Frantom Čermá-
kom sme sa o to veľmi usilovali, aby 
sme sa kvalifikovali do Londýna. 
Bol to náš sen, povedal by som, taký 
menší. Tým, že sme sa na Turnaj 
majstrov dostali, opadla z nás ner-
vozita aj očakávanie. V dejisku sme 
si tenis naozaj užívali.

 Keď ste v Londýne postúpili 
do semifinále, mnohí to považo-
vali za prekvapenie. Veď ste boli 
debutantmi na takomto veľkom 
podujatí...

Faktom je, že všetci ostatní boli 
skúsenejší. V Londýne sa zišli vy-
nikajúce dvojice. Páry ako Nestor 
– Zimonjič, či Bhupáthí – Knowles 
sú vynikajúce. Už niekoľko rokov 
sú na výslní. Možno bol náš po-
stup nečakaný, ale som šťastný, že 
to vyšlo!

 Ocitnúť sa v elitnej spoločnosti, 
to dvíha sebavedomie každému 
tenistovi. V Londýne ste boli v 
blízkosti naozaj veľkých teniso-
vých osobností. Aké to bolo?

Výnimočné a príjemné. Spoloč-
ný turnaj majstrov so singlistami 
si všetci deblisti pochvaľujú. Aj tí 
skúsenejší.

 Vedeli ste, čo vás čaká v O2 
Arene?

Predpokladal som, že toto poduja-
tie bude vynikajúce, skutočnosť bola 
ešte lepšia. Do Londýna sme prišli 
už tri dni pred začiatkom. Dorazil 
som do hotela a okolo mňa kmitalo 
päť ľudí, ktorí sa starali o hráčov. Už 
to bolo iné ako na bežnom turnaji. 
Všetko bolo nadštandardné. Hráči 
mali k dispozícii aspoň dvadsať 
áut so šoférmi. Keď som si zmyslel  
v deň voľna, že niekam chcem ísť, 
mal som transport k dispozícii. Z 
hotela do haly sme chodili po Temži 
loďou, to bola naozaj novinka pre 
mnohých z nás.

 Na váš posledný turnaj se-
zóny sa vybrali aj rodičia s 

bratom. Nezaťažovalo vás to?
Mali svoj individuálny program a 

tešil som sa ich prítomnosti na zá-
pasoch. Pred zápasom som sa s nimi 
vždy stretol a už som šiel za svojimi 
povinnosťami. Mal som radosť aj z 
podpory krajanov, ktorých sa v O2 
Arene zišlo dosť. 

 Niektoré deblové páry mali v 
Londýne svoj podporný tím. Ich 
členov bolo vidieť s nápismi mien 
hráčov na oblečení.

Väčšinou sú to ich rodinní prí-
slušníci alebo tréneri. My s Frantom 
cestujeme bez trénerov. Vlastne 
teraz mám iba kondičného tré-
nera Rudolfa Páteka, tenisového 
nemám.

 Máte teraz nejakého osobného 
sponzora?

Nie, som bez sponzora už dva 
roky. Predtým som mal jedného 
asi päť rokov.

 V najlepšej sezóne kariéry ste 
získali s Frantom päť turnajo-
vých titulov, prebojovali ste sa na 
Turnaj majstrov. Ale na všetkých 
grandslamových podujatiach ste 
vypadli už v druhom kole. Čím 

to je, že sa vám na veľkej štvorke 
nedarilo?

Sám nepoznám vysvetlenie, lebo 
sme nemali zlé žreby. Ako napo-
sledy, na US Open. Prehrali sme 
s Bolellim a Seppim, s ktorými by 
sme za normálnych okolností mali 
vyhrať. Grandslamy boli v sezóne 
pre nás problémom, ale vynahradili 
sme to výbornými výsledkami na 
turnajoch ATP World 250 a 500. 
Inak by sme sa do Londýna nekvali-
fikovali. Dúfam, že si na budúci rok 
zlepšíme grandslamovú bilanciu. 

 Vašou doménou boli antukové 
turnaje. Na konci sezóny ste však 
excelovali aj na tvrdom povrchu. 
Ako došlo k obratu?

Keď sme sa v Moskve prebojovali 
do finále, uvedomili sme si, že mô-
žeme byť úspešní aj v hale. Potom 
sme zvíťazili vo Valencii a utvrdili 
sa v presvedčení, že na to, aby sme 
získali titul, nemusíme hrať iba na 
antuke.

 Koľko času treba, aby sa dvaja 
hráči ideálne zohrali?

Neviem odhadnúť. S Frantom sa 
poznáme už veľmi dlho. Keď sme 
ešte spolu nehrávali, trénovali sme 
spolu dosť často.

 Čo je dôležitejšie – zohratosť 
alebo individuálne schopnosti?

Jedno i druhé. Dobre sa dopĺňa-
me. Zatiaľ je to super.

 Čo najviac vyhovuje vám?
Na antuke mi je jedno, na ktorej 

strane som. Môžem hrať forhend aj 
bekhend. S Frantom som na antuke 

na forhendovej strane, ale na ostat-
ných povrchoch som na bekhendo-
vej. Môžeme hrať zozadu, chodiť na 
sieť, môžeme to mixovať.

 V Londýne vám vychádzalo 
podanie, boli ste v poslednom 
zápase skupiny proti Poliakom 
Fyrstenbergovi s Matkowskim jed-
noznačne najlepším na dvorci.

Na servis som sa naozaj mohol 
spoľahnúť. 

 V čom ste cíti li  rezer vy  
v semifinále proti dvojici Mirnyj 
– Ram?

Nešli nám returny. Z piatich 
brejkbalov sme ani jeden nevyu-
žili. Súperi servovali vynikajúco. 
Ale okrem servisu majú i výborné 
voleje.

 Pokračujete v spolupráci  
s Čermákom?

Dohodli sme sa na tom už pred 
tromi mesiacmi. 

 Aké sú vzťahy medzi deblis-
tami?

Kamarátske. S Poliakmi sme sa 
napríklad rozohrávali pred zápasom 
na jednom dvorci a nebola núdza 
o vtipkovanie. Pravda, u singlistov 
je to čosi úplne iné. Každý hráč 
má svoj tím, ale my chodíme po 
turnajoch bez trénerov.

 Zimonjič si pochvaľoval pobyt 
v O2 Arene, kam sa preniesla at-
mosféra z Wimbledonu. Briti sú 
zvyknutí na veľký tenis a majú ho 
radi. Vnímali ste to podobne?

Pre deblistov je sviatkom hrať 
pred toľkými divákmi. Počas nášho 
prvého zápasu to bolo zvláštne, ale 
postupne sme si zvykli. Hľadisko 
bolo v tme, veľmi som divákov ne-
videl a nevnímal. Vedel som však, že 
v publiku bolo veľa Slovákov. Počul 
som ich povzbudzovanie. 

 Aréna bola ako divadlo so 
svetelnými efektmi. Hrali ste už 
niekedy v takomto prostredí?

Až teraz, prvý raz. Možno to bolo 
podobné v Paríži v hale Bercy.

 Máte svoje rituály, prejavy 
radosti ako napríklad bratia Brya-
novci, ktorí sa tešia zrážaním sa 
vo vzduchu?

O nič podobné sa nepokúšame. 
Na dvorci sme chladnejší, necítime 
potrebu sa takto prejavovať.

 Väčšinou sa dohovárate o tak-
tike. Povyprávate sa aj o niečom 
inom?

Mertiňák: Výborný rok, skvelá bodka
Najlepší slovenský deblista si  na ATP World To u r  Fi n a l s  v  Lo n d ý n e  z a h r a l  s e m i f i n á l e

Michal Mertiňák, 30-ročný slovenský deblista, si lepší záver 
sezóny, ako zažil roku 2009, nemohol želať. Po boku Čecha Františka 
Čermáka sa kvalifikoval na ATP World Tour Finals v Londýne, kde 
po dvoch víťazstvách v skupine - aj nad Nestorom so Zimonjičom, 
svetovým párom číslo 1 - postúpili do semifinále. V ňom česko-
slovenská dvojica prehrala s dvojicou Mirnyj – Ram, ale prežila v 
Londýne inšpiratívny týždeň, v ktorom potvrdila, že patrí medzi 
svetové deblové esá. Mertiňák je po Mečířovi a Kučerovi iba tretím 
slovenským tenisom, ktorý si zahral na výberovom podujatí.

��  



atP WorlD tour FinalS
londýn, o2 arena

tvrdý povrch v hale 
22. - 29. novembra 2009

Dotácia 5,07 milióna uSD
D v o j H r a

a - S k u P i n a 
A. Murray (4-V. Brit.) - Del Potro (5-Arg.) 6:3, 3:6, 6:2, 
Federer (1-Švajč.) - Verdasco (7-Šp.) 4:6, 7:5, 6:1, Del 
Potro - Verdasco 6:4, 3:6, 7:6(1), Federer – Murray 3:6, 
6:3, 6:1, Murray – Verdasco 6:4, 6:6(4), 7:6(3), Del Potro 
– Federer 6:2, 6:7(5), 6:3
1. Federer 3 2 1 5:4 44:40 4
2. Del Potro 3 2 1 5:4 45:43 4
3. Murray 3 2 1 5:4 44:43 4
4. Verdasco 3 0 3 3:6 45:52 0

B - S k u P i n a
Söderling (8-Švéd.) - Nadal (2-Šp.) 6:4, 6:4, Djokovič 
(3-Srb.) - Davydenko (6-Rus.) 3:6, 6:4, 7:5, Söderling 
- Djokovič 7:6(5), 6:1, Davydenko - Nadal 6:1, 7:6(4), 
Davydenko - Söderling 7:6(4), 4:6, 6:3, Djokovič - Nadal 
7:6(5), 6:3
1. Söderling 3 2 1 5:2 40:32 4 
2. Davydenko 3 2 1 5:3 45:38 4 
3. Djokovič 3 2 1 4:3 36:37 4 
4. Nadal 3 0 3 0:6 24:38 0

SemiFinÁle
Davydenko - Federer 6:2, 4:6, 7:5
Del Potro - Söderling 7:6(1), 3:6, 7:6(3)

FinÁle
Davydenko - Del Potro 6:3, 6:4

Š t v o r H r a
a - S k u P i n a

Fyrstenberg, Matkowski (8-Poľ.) - Nestor, Zimonjič 
(1-Kan./Srb.) 6:4, 6:4, Bhupáthí, Knowles (3-India/Bah.) - 
Čermák, Mertiňák (5-ČR/SR) 6:3, 6:3, Bhupáthí, Knowles - 
Fyrstenberg, Matkowski 3:6, 6:3, 10:7, Čermák, Mertiňák 
- Nestor, Zimonjič 6:3, 6:4, Nestor, Zimonjič - Bhupáthi, 
Knowles 6:4, 7:6(9), Čermák, Mertiňák - Fyrstenberg, 
Matkowski 6:4, 6:4, Nestor, Zimonjič - Bhupáthi, Knowles 
6:4, 7:6(9)
1. Bhupáthí, Knowles 3 2 1 4:3 32:28 4
2. Čermák, Mertiňák 3 2 1 4:2 30:27 4
3. Fyrstenberg, Matkowski 3 1 2 3:4 29:30 2 
4. Nestor, Zimonjič 3 1 2 2:4 28:34 2

B - S k u P i n a
Mirnyj, Ram (7-Biel./Izr.) – B. Bryan, M. Bryan (2-USA) 
6:4, 6:4, Kubot, Marach (6-Poľ./Rak.) - Dlouhý, Paes 
(4-ČR/India) 6:4, 7:6(3), Kubot, Marach - Mirnyj, Ram 
4:6, 6:4, 16:14, Bryanovci - Dlouhý, Paes 6:3, 6:4, Mirnyj, 
Ram - Dlouhý, Paes 7:6(1), 6:4, Bryanovci – Kubot, 
Marach 6:3, 6:4, 
1. Mirnyj, Ram 3 2 1 5:2 35:29 4 
2. B. Bryan, M. Bryan 3 2 1 4:2 32:26 4 
3. Kubot, Marach 3 2 1 4:3 31:32 4 
4. Dlouhý, Paes 3 0 3 0:6 27:38 0

SemiFinÁle
Mirnyj, Ram - Čermák, Mertiňák 6:4, 7:6(4)
Bryanovci - Bhupáthí, Knowles 6:4, 6:4

FinÁle
Bryanovci - Mirnyj, Ram 7:6(5), 6:3

Mertiňák: Výborný rok, skvelá bodka
Najlepší slovenský deblista si  na ATP World To u r  Fi n a l s  v  Lo n d ý n e  z a h r a l  s e m i f i n á l e

Stane sa, že si „zasrandujeme“. Ale 
zriedkavo. Snažíme sa byť vždy pripra-
vení.

 Kvalitné podanie a return sú alfou 
a omegou deblistov. Venujete sa týmto 
úderom viac?

Po prvom londýnskom zápase sme si 
dali na týchto úderoch oveľa viac záležať. 
Pozrel som si dévedéčko zo zápasu a 
zistil som, že práve v týchto úderoch sme 
mali rezervy. Sústredili sme sa na ne a 
bolo to potom v ďalších dvoch zápasoch 
výborné. 

 Vraj ste sa popri tenise dali aj na 
podnikanie.

Nazval by som to aktivitou, ktorou 
pomôžeme sebe aj iným. Spoločne  
s kondičným trénerom Pátekom a Fili-
pom Poláškom sme v bratislavskej hale 
Elán otvorili regeneráciu. Máme dve 
miestnosti – jednu pre fyzioterapeuta 
Rasťa Petrilu a v druhej je infrasauna, 
sauna, vírivka, ľadové vedro a masáž. S 
Pátekom spolupracujem už štyri roky. On 
sa venuje aj mládeži, má niekoľko skupín 
a túto regeneráciu využívajú. Ale záujem 
už prejavili aj iní tenisoví tréneri Mojmír 
Mihal, Štefan Čižmarovič, Ján Krošlák. 

 Kedy ste prežívali vo vydarenom 
roku najväčšiu radosť?

Keď sme vyhrali v Acapulku a potom aj 
vo Valencii. To už bolo pravdepodobné, že 
sa do Londýna dostaneme. A samozrejme 
v O2 Arene po postupe do semifinále.

 S partnerom ste si podelili prémiu 
110-tisíc dolárov. Získali ste už niekedy 
viac?

Nie. Je to najväčšia odmena akú sme 
kedy získali.

 Myslíte si, že sa vám v kariére na-
skytne šanca zopakovať londýnsky 
úspech?

Keď budem zdravý, prečo nie? Hrali 
sme s najlepšími deblistami sveta. Nabrali 
sme cenné skúsenosti. Zlepšili sme si 
rebríček a už by sme sa mali dostať aj na 
všetky podujatia majstrovskej série.

 Po londýnskej skúsenosti neľutujete, 
že ste sa špecializovali na štvorhru?

Dnes už môžem povedať, že neľutu-
jem.

 Myslíte, že si zahráte ešte dvojhru?
Nepredpokladám. Už nie som ani  

v rebríčku, posledné body mi vypadli po 
Ritro Slovak Open. 

 Čo ste si naplánovali po Londýne?
Obaja ideme na dovolenku do Thajska. 

Ale nie spolu! V roku sme boli spolu 261 
dní, to stačí (smiech)!

Zuzana WISTEROVÁ, Londýn 

vizitka
Michal MERTIŇÁK (TJ Slávia Práv-
nik), nar. 11. novembra 1979 
v Považskej Bystrici, žije v Bra-
tislave. Najvyššie v rebríčku: 
dvojhra 129. – štvorhra 15. Príjmy 
z odmien v kariére: 950-tisíc 
USD. Víťaz 11 turnajov ATP vo 
štvorhre (14 x vo finále), 5 tur-
najov vyhral v sezóne 2009 po 
boku Čecha Františka Čermáka, 
s ktorým bol v semifinále na lon-
dýnskom šampionáte ATP World 
Tour Finals 2009. Člen finálového 
daviscupového tímu SR 2005. 

víťazné turnaje 
vo štvorhre

2006:  Chennai – Pála, ČR  
záhreb – Levinský, ČR

2007:  umag – Dlouhý, ČR 
Bukurešť – Marach, Rak.

2008:  acapulco – Marach, Rak.
umag – Pála, ČR 

2009:  acapulco – Čermák, ČR 
Stuttgart – Čermák, ČR 
umag – Čermák, ČR 
Bukurešť – Čermák, ČR 
valencia – Čermák, ČR

Za turnajom je meno partnera.

�� 



Talianky nestratili ani set a meč-
bal pri zisku tretieho bodu preme-
nili po 250 minútach súboja. Sú-
perky jednu dvojhru po rozhodnutí 
vypustili, odohrali ešte štvorhru 
a finále uzavreli so skóre 4:0. Talian-
sko sa po prvý raz vyhuplo na čelo 
fedcupového rebríčka. „Sme šampi-
ónky,“ prejavovala radosť Pennetto-
vá. „Je to krásny pocit. Tvrdo sme 
robili a dokázali sme to! Od začiat-

ku fedcupového týždňa mal každý 
veľké očakávania. A boli sme z toho 
nervózne,“ poznamenala Flavia.

Taliansko bolo jasným favoritom. 
Pravda, ak by nastúpili Američanky 
v plnej sile so sestrami William-
sovými, bolo by finále na antuke 
otvorené. Serena pôvodne v nomi-
nácii figurovala, no po zisku titulu 
šampiónky v Dauhe účasť v tíme 
kapitánky Mary Joe Fernandezovej 

odriekla. Postoj Williamsových 
k reprezentácii kritizovala ich 
mladá krajanka Oudinová. Ozna-
čila ho za vlažný. Na druhej strane 
vyzdvihla súdržnosť Talianok – a to 
nielen v tímovej súťaži, ale aj na 
turnajoch. 

Williamsové sa naposledy ob-
javili vo Fed Cupe v sezóne 2007, 
rok pred pekinskými OH. Dôvod 
bol jasný - jednou z podmienok na 
olympijský štart je reprezentácia vo 
Fed Cupe.

Družstvo kapitána Corrada Ba-
razzuttiho zdobí tímový duch.    „Sú 
to fantastické dievčatá, prepísali 
históriu nášho tenisu. Je to jeden 
z najlepších tímových výberov na 
svete, ale aj v histórii talianskeho 
športu,“ rozplýval sa Barazzutti. 
Talianskemu triumfu aplaudovalo 
päťtisíc divákov. Taliansko vyhralo 
nad USA po prvý raz – doteraz 
ťahalo šnúru 9 prehier.

Šampiónky vyradili na ceste do 
finále silné protivníčky – Francúz-
sko aj Rusko. Za ostatné štyri roky 
boli vo finále tretí raz. Roku 2006 
vyhrali v Charleroi nad Belgickom 
3:2, keď  Heninovú v rozhodujúcej 
štvorhre zradilo koleno. O rok 
neskôr podľahli vo finále v Moskve 
Rusku 0:4. Vlani podľahli v prvom 
kole svetovej skupiny Španielsku 
a účasť medzi elitou udržali po 
barážovom víťazstve nad Ukraji-
nou. Teraz budú mať Ukrajinky, na 
čele so sestrami Bondarenkovými, 
šancu na revanš – v prvom kole vo 
februári privítajú čerstvé šampión-
ky v Charkove.

 (zw)

Pennettová ozajstnou hrdinkou
Talianky vo fedcupovom finále nedarovali Američankám ani set

Naj lepš ia  ta l i ansk a  ten i s tk a , 
27-ročná Flavia Penettová,  sa 
nedávno ako prvá z Apeninského 
polostrova stala hráčkou TOP 
10.  Aj  vo fedcupovom f inále 
proti USA v Reggio Calabria bola 

najvýraznejšou postavou víťazného domáceho 
tímu. Získala prvý i rozhodujúci bod Talianska, 
ktoré po roku 2006 vyhralo po druhý raz 
v histórii najvýznamnejšiu ženskú tímovú 
tenisovú trofej.

kto vlastní 47 trofejí
uSa 17 
austrália 7 
Československo 5
Španielsko 5
rusko 4
Francúzsko 2
nemecko 2
taliansko 2 
Belgicko 1
jar 1
Slovensko 1

Fedcupový rebríček
1.taliansko  27 935
2. rusko  25 677
3. uSa  14 570
4. Španielsko  9842
5. Česko  8192
6. ukrajina  6225
7. Srbsko  5842
8. nemecko  5625
9. Čína  5162

10. Belgicko  4505
11. Francúzsko  4312
12. argentína  3945
13. SlovenSko  3607
14. austrália  3302
15. Poľsko  2947
Rebríček je k 9. novembru 2009

Flavia PENNETTOVÁ, najlepšia talianska hráčka, 
sa ocitla pod oslavnou sprchou šumivého

Ocenenia

Finále Fed Cupu 2009
reggio Calabria, Circolo del tennis 
rocco Polimeni, antuka vonku: ta-
lianSko - uSa 4:0; Pennettová - Glat-
chová 6:3, 6:1, Schiavoneová - Oudinová 
7:6(2), 6:2, Pennettová - Oudinová 7:5, 
6:2, Erraniová, Vinciová - Huberová, Kin-
gová 4:6, 6:3, 11:9 (zápasový tajbrejk). 
Dvojhru Schiavoneová - Glatchová za 
rozhodnutého stavu 3:0 zrušili. 

Fedcupové finále je vždy príleži-
tosťou, aby Medzinárodná tenisová 
federácia ocenila hráčky. Mary Joe 
Fernandezová, kapitánka USA a 
bývalá talianska hviezda Silvia 
Farinová-Eliová dostali fedcupovú 
Cenu za prínos. Osemnásťročná 

Melanie Oudinová sa stala lau-
reátkou premiérového ocenenia 
Heart Award, o ktorom rozhodujú 
tenisoví fanúšikovia prostredníc-
tvom webovej stránky. Ocenili 
jej obetavosť a ochotu bojovať  
vo farbách národného tímu.
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lacko zo štvrtej  
do prvej stovky

V kategórii mužov nás tradične 
najviac zaujímajú výsledky a výko-
ny nášho daviscupového družstva. 
Marcovú prehru s veľmi silnými 
Talianmi a víťazstvo nad slabšími 
Macedóncami možno hodnotiť 
ako spravodlivé výsledky. Taliani 
na antuke a doma mali jednoducho 
silnejší tím, a tak prehry vo všetkých 
dvojhrách dopadli podľa papiero-
vých predpokladov. Lacko i Hrbatý 
v tom čase na antuke zaostávali za 
aktuálnou výkonnosťou Talianov. 

Výhra nad Macedóncami bola 
pri výkonnosti súpera povinnos-
ťou, ktorú náš tím bez problémov 
zvládol.

V budúcom roku, keď sa náš tím 
už nebude môcť spoliehať na Do-
minika Hrbatého, nás čaká v marci 
opäť veľmi ťažký súper - Rakúsko 
vonku. A tak bude opäť veľmi ná-
ročné pokúsiť sa dostať do baráže 
o postup do svetovej skupiny DC.

Čo sa týka individuálnych vý-
konov v roku 2009, tak najväčšiu 
pochvalu si zaslúži Lukáš 
Lacko, ktorý sa v prie-
behu roka dostal 
zo štvrtej do prvej 
stovky rebríčka 
hráčov a verím, že 
vo veku 22 rokov sa 
Lukáš pokúsi o ďal-
šie napredovanie.

Rebríčkovo druhým Slovákom 
je Karol Beck, ktorý sa načas opäť 
ocitol vo svetovej stovke, ale na 
konci roku o zotrvanie v nej musí 
tuho zabojovať.

Vďaka výbornému vystúpeniu 
na Ritro Slovak Open, sa k hranici 
stovky priblížil i Dominik Hrbatý a 
svojimi výkonmi dokázal, že herne 
do najlepšej svetovej stovky patrí.

Z ďalších hráčov treba spomenúť 
určite i výrazné zlepšenie Martina 
Kližana a je len škoda, že mu ne-
vyšiel záver roka. Bilancovanie by 
bolo veselšie.

Do DC by sa mohol budúci rok 
dostať i Pavol Červenák, ktorý 
striedal lepšie výkony s horšími, ale 
herné predpoklady na zlepšovanie 
rozhodne má.

mertiňákova  
výborná sezóna

Vynikajúcu sezónu mal vo štvor-
hre Michal Mertiňák. Postup me-
dzi 8 najlepších párov sveta patrí 
rozhodne k najväčším úspechom 
slovenského tenisu v roku 2009. 

Veľmi dobrú výkonnosť si vo 
štvorhre udržiavajú i ďalší štvor-
hroví špecialisti Filip Polášek a 
Igor Zelenay.

V kategórii žien mal slovenský 
tenis v roku 2009 vyššie očakáva-
nia. A darilo sa ich aj napĺňať.

Fedcupový tím pod vedením 
nového kapitána Mateja Liptáka 

len veľmi tesne zaostal za postu-
pom medzi osem najlepších tímov 
sveta. Družstvo odohralo dve veľmi 
dobré stretnutia: v prvom si pora-

dilo s Belgičankami po výhre 
4:1 a v druhom podľah-

lo vo Francúzsku 2:3. 

Slovenský tenisový rok 2009
Hodnotí Vladimír HABAS, športový riaditeľ Slovenského tenisového zväzu

Keďže opäť je tu čas, keď sa pomaly 

blíži koniec roku, môžeme sa obzrieť 

za výsledkami slovenských tenistov, 

ktoré v tomto roku dosiahli.

Dominika CIBULKOVÁ a Dominik HRBATÝ, víťazi Hopmanovho pohára

Bronzové družstvo Slovenska na MS junioriek do 16 rokov – zľava: Chantal 
ŠKAMLOVÁ, Jana ČEPELOVÁ, Vivien JUHÁSZOVÁ

Filip HORANSKÝ, 
majster Európy  
do 16 rokov 
a štvrťfinalista 
Roland Garros

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ, víťazka turnaja v Birminghame
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Hráčky podali v oboch stretnu-
tiach kvalitné výkony a k väčšiemu 
úspechu chýbal i kúsok športového 
šťastia. Družstvo sa opieralo o tro-
jicu Dominika Cibulková, Daniela 
Hantuchová a Magdaléna Rybáriko-
vá. Je to trojica, ktorá v tomto roku 
dosiahla i najväčšie individuálne 
úspechy.

Cibulkovej vrchol:  
semifinále roland Garros

Dominika Cibulková spolu s Do-
minikom Hrbatým v úvode roka 
skvelo reprezentovala v Hopmano-
vom pohári. Slovensko v tejto pre-
stížnej súťaži v Perthe zvíťazilo už 
po tretí raz. Na vystúpenie v Perthe 
nadviazala i osemfinálovou účasťou 
na Australian Open. Jej vrcholom 
v sezóne bolo účinkovanie v Paríži, 
kde sa na Roland Garros dostala do 
semifinále dvojhry. Je veľkou ško-
dou, že sa Dominika v lete zranila, 
a tak v závere sezóny z výbornej  
12. priečky v rebríčku WTA klesla 
do tretej desiatky. Daniela Hantu-
chová sa v závere roka stala opäť 
slovenskou jednotkou. Vo Wimble-
done i na US Open bola v osemfi-
nále dvojhry a svoju všestrannosť 
potvrdila vo štvorhre finálovou 
účasťou na Australian Open. 

Magdaléna Rybáriková strie-
dala v roku 2009 lepšie chvíľky so 
slabšími. Podarilo sa jej zaradiť  

do TOP 50 na svete. Ako jediná slo-
venská hráčka v tomto roku vyhrala 
v dvojhre na birminghamskej tráve 
turnaj okruhu WTA. Podarilo sa jej 
zdolať i niekoľko hráčok absolútnej 
svetovej špičky, ale prišli i jej zavá-
hania a prehry, ktoré nemuseli byť. 
Z ďalších hráčok má za sebou dobrú 
sezónu 19-ročná Kristína Kučová, 
ktorá sa usilovala prebojovať do 
prvej svetovej stovky. Lenku Wiene-
rovú v podobnom snažení pribrzdili 
zdravotné problémy. 

máme majstra  
európy do 16 rokov

Veľmi pekným úspechom v ju-
niorskej kategórii bolo vystúpenie 
tímu chlapcov do 16 rokov. Na ME 
získal bronz a  po viacročnej sloven-
skej absencii vybojoval postup na 
MS. Vzhľadom na oslabenie tímu 
bolo desiate miesto na svetovom 
šampionáte v Mexiku dobrým 
výsledkom. 

V kategórii juniorov si plné ab-
solutórium zaslúži Filip Horanský. 
Stal sa majstrom Európy v dvojhre 
do 16 rokov, bol vo štvrťfinále dvoj-
hry na Roland Garros a bol lídrom 
tímu chlapcov, ktorý získal bronz 
na ME. Druhým juniorom je Jozef 
Kovalík. V priebehu roka si po-
stupne vylepšoval svoje rebríčkové 
postavenie tak, že okrem Austrlian 
Open mohol štartovať v hlavnej 

súťaži ďalších troch grandslamov. 
Na ME do 18 rokov sa prebojoval 
do osemfinále dvojhry. Ďalší juniori 
vo veku 16 – 18 rokov sa medzi-
národne výraznejšie nepresadili. 
V úvode roka naznačoval solídne 
možnosti Adrian Partl, ale neskôr 
mal zdravotné problémy, ktoré 
mu bránili v lepšom napredovaní. 
Z 15-ročných juniorov zaujalo 
z medzinárodného pohľadu len 
vystúpenie Dávida Čelovského na 
európskom mládežníckom olym-
pijskom festivale. Prebojoval sa  
do štvrťfinále dvojhry. 

juniorky  
priniesli z mS bronz

V kategórii junioriek si naj-
úspešnejšie počínala Jana Čepe-
lová. Sezónu výborne rozbehla na 
juhoamerickom turné. Počínajúc 
Parížom štartovala na všetkých 
grandslamoch. Najlepšie obstála 
na US Open, kde sa prebojovala 
do štvrťfinále dvojhry a po boku 
krajanky Chantal Škamlovej aj 
do semifinále štvorhry. Jana bola 
líderkou úspešného tímu dievčat 
do 16 rokov, ktorý na ME získal 
striebro a na MS bronz. Okrem nej 
sa najviac darilo jej spoluhráčkam 
z bronzového tímu MS Vivien 
Juhászovej a Chantal Škamlovej. 
Najväčším individuálnym úspe-
chom oboch dievčat je zisk titulu 

majsteriek Európy vo štvorhre do 
16 rokov. Z ďalších reprezentantiek 
si najväčšiu pochvalu zaslúžia ešte 
16-ročná Lucia Butkovská a o rok 
mladšia Karolína Schmiedlová, 
ktoré sa výrazne zlepšili v rebríčku 
ITF v kategórii do 18 rokov a bu-
dúci rok by sa mohli predstaviť i na 
grandslamových turnajoch. 

V kategórii žiakov sa v tomto 
roku nepodarilo dosiahnuť žia-
den výrazný úspech. Najväčšiu 
pochvalu za celoročné účinko-
vanie si zaslúžia Jakub Oravec 
a Matej Maruščák, ktorí sa viac 
ráz presadili na turnajoch EJT do  
14 rokov. Solídne predpoklady na-
značili  trinásťroční Martin Blaško 
a Oliver Nagy. V redukovaných 
rebríčkoch TE momentálne patria 
medzi desať najlepších európskych 
hráčov. V kategórii žiačok bolo 
smolou, že prakticky celú sezónu 
zo zdravotných dôvodov vynechala 
minuloročná majsterka Európy 
Petra Uberalová. V tejto kategórii 
sa nepodarilo nájsť za ňu plnohod-
notnú náhradu. Najväčšiu pochvalu 
si za celoročné výsledky zaslúžia 
14-ročná Natália Vajdová a o rok 
mladšia Monika Staníková. 

V sezóne 2009 slovenskí tenisti 
dosiahli niekoľko výnimočných 
výsledkov, ale v niektorých ka-
tegóriách sa zaradili len medzi 
priemer.

Michal MERTIŇÁK (vpravo) so svojím českým partnerom Františkom ČER-
MÁKOM

Lukáš LACKO, slovenská jednotka, hráč TOP 100

Dominika CIBULKOVÁ, semifinalistka Roland GarrosDaniela HANTUCHOVÁ s Japonkou Ai SUGIJAMOVOU, finalistky štvorhry na Australian Open
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