
ospravedlnenie  
po termíne

Za ospravedlnenie po termíne 
sa považuje, ak sa hráč ospravedlní 
menej ako 24 hodín pred začiatkom 
turnaja, pričom za začiatok turnaja 
sa považuje dátum a čas prezentácie 
prvej vekovej kategórie. V prípade, 
že turnaj sa žrebuje skôr ako 24 
hodín pred začiatkom turnaja, za 
ospravedlnenie po termíne sa po-
važuje každé odhlásenie po vyžre-
bovaní turnaja.

Pôvodne: Za ospravedlnenie po 
termíne sa považovalo, ak sa hráč 
odhlásil menej ako 72 hodín pred 
začiatkom súťaže.

nedohranie súťaže  
a následný neoprávnený štart 

Hráč, ktorý z akýchkoľvek dô-
vodov súťaž riadne nedokončí, sa 
nesmie zúčastniť na žiadnych iných 
súťažiach v priebehu turnaja, ktorý 
riadne nedokončil. Ak poruší toto 
ustanovenie, bude sa to považovať 
za neoprávnený štart, nezapočítajú 
sa mu do klasifikácie body zo súťaže, 
kde štartoval neoprávnene a udelí sa 
mu poriadková pokuta 15 €.

Pôvodne: Hráčovi sa v takomto 
prípade nezapočítali do klasifikácie 
ani body zo súťaže, ktorú riadne 
nedokončil, ani body zo súťaže kde 
štartoval neoprávnene.

Poriadková pokuta

Hráčom, ktorí sa dopustili prie-
stupku (bez ohľadu na poradie), 
bude udelená poriadková pokuta.  
V prípade ospravedlnenia po termí-
ne, bezdôvodného nedohrania súťa-
že a neoprávneného štartu je to 15 € 
(na majstrovských turnajoch 30 €) a 
v prípade neospravedlnenej neúčasti 
na turnaji 20 € (na majstrovských 
turnajoch 40 €).

Pôvodne: 1. priestupok v sezóne 
bol bez pokuty (okrem majstrovských 
turnajov) a od 3. priestupku bol zá-
kaz štartu na turnajoch triedy A, B 
a majstrovských. Výška pokuty bola 
16,60 €. Na majstrovských turnajoch 
bola pokuta za 1. priestupok 33,20 € 
a za 2. priestupok 66,40 €.

zastavenie  
súťažnej činnosti

Nezaplatenie pokuty znamená 
zastavenie súťažnej činnosti na 8 
týždňov (nezahŕňajúcich mesiace 
október a november). Začiatok 
zastavenia činnosti je 2 týždne od 
rozhodnutia o previnení. V prípade, 
že hráč má nezaplatenú pokutu a do-
pustil sa ďalšieho priestupku, zasta-
venie činnosti sa predlžuje o ďalších 
osem týždňov. Zastavenie činnosti 
sa preruší dňom uhradenia pokuty.

Pôvodne: Nezaplatenie pokuty do  
7 dní od doručenia písomného rozhod-
nutia znamenalo okamžité zastavenie 
súťažnej činnosti na 2 mesiace.

rozhodnutie o potrestaní

Disciplinárny orgán oznámi roz-
hodnutie o potrestaní priestupkov 
jednotlivcov zverejnením na inter-
netovej stránke STZ (v zozname 
bude meno hráča, previnenie, ulo-
žený trest a dátum rozhodnutia) a 
v eTenise (hráč uvidí po prihlásení 
do systému výšku udelenej pokuty a 
termín zastavenia činnosti).

Pôvodne: Rozhodnutie o potrestaní 
oznámil disciplinárny orgán hráčovi 
písomne a zoznamy potrestaných 
hráčov boli publikované aj v časopise 
Tenis. 

odvolanie

Odvolanie proti rozhodnutiu dis-
ciplinárneho orgánu prvej inštancie 
sa musí doložiť poplatkom vo výške 
20 €. Odvolanie proti rozhodnutiu 
disciplinárneho orgánu druhej in-
štancie sa musí doložiť poplatkom 
vo výške 40 €.

Pôvodne: Odvolacie poplatky boli 
16,60 € a 33,2 €.

Schválené zmeny športovo-technických predpisov STZ
Aktuálne znenie športovo-technických predpisov, aj so schválenými zmenami Radou STZ zo dňa 28. 11. 2009, uverejňujeme na oficiálnej 

stránke STZ www.stz.sk v časti Stanovy a predpisy STZ.

Zmeny v priestupkoch 
a pokutách

Rada Slovenského tenisového zväzu 28. 11. 2009 

na svojom zasadnutí schválila zmeny športovo-

technických predpisov STZ. Keďže v decembri 

sa naplno začínajú rozbiehať turnaje, prinášame 

vám stručný prehľad zmien, ktoré sa týkajú 

priestupkov a pokút.

Kompletné zmeny  
v predpisoch: www.stz.sk
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PREDÁM rakety Wilson K Six. One Team - 120 €, 
K Six. One Tour - 135 € a iné Wilson model 2009. 

Mobil: 0905175721, 0911175721

PREDÁM zbierku 90 starých drevených 
tenisových rakiet. Len spolu.

Mobil: 0903816606

Ak chcete dostávať náš mesačník 
od dvojčísla 1-2 pravidelne k prvé-
mu dňu jednotlivých mesiacov aj 
roku 2010, treba si ho u nás objed-
nať a predplatné (11 eur) poukázať 
do konca roka 2009 na číslo účtu 
262 502 2137/1100, variabilný 
symbol 2010. Odporúčame vám 
urobiť tak hneď, aby ste nezabudli! 
Súčasne upozorňujeme, že onesko-
rencom, ktorí zaplatia predplatné až 

po Novom roku, nebudeme posielať 
chýbajúce čísla.

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

Nezabudnite si predplatiť Tenis 2010!
Náš mesačník TENIS dostávajú všetci hráči s platnou registráciou, 

rozhodcovia, tréneri, funkcionári a kluby. Ostatní záujemcovia si 
ho môžu objednať u nás. objednávam si mesačník    na rok 2010

Meno a priezvisko objednávateľa:

Adresa:

Z a v ä z u j e m  s a  p o u k á z a ť  d o  ko n c a  r o k a  2 0 0 9  p r e d p l a t n é  11  e u r 

na účet 262 502 2137/1100, variabilný symbol 2010. V prípade, že pred-

platné poukážete bankovým prevodom, uveďte do poznámky svoje meno.

V internetovom hlasovaní sme 
očakávali, že prekročíme doterajšie 
maximum v počte hlasujúcich (410 
roku 2008). Nevyšlo nám to, aj keď 
do ankety svojimi hlasmi prispel 
druhý najvyšší počet v päťročnej 
histórii našej ankety – 374 respon-
dentov.

Priazeň získalo 15 hráčov a hrá-
čok, ale iba 14 z nich je Slovákov. 
Jeden z hlasujúcich – z nepozor-
nosti alebo recesie – dal svoj hlas 
Američanke Serene Williamsovej, 
najlepšej tenistke sveta. Priznáme 
sa – brali by sme ju!

Z výsledkov môžeme prezradiť, 
že na prvých šiestich miestach sú 
fedcupoví a daviscupoví reprezen-
tanti, a že víťaza(ku) do líderského 
postavenia vynieslo 130 hlasov. 
Ďalšie poradie je s výrazným odstu-

pom, ale umiestnenie na druhom 
(46 hlasov) a treťom mieste delí iba 
jediný hlas (45). Medzi tenistami 
nie sú iba aktívni hráči – jeden hlas 
sa ušiel aj Karolovi Kučerovi, ktorý 
hrá už len v nemeckej lige tridsiatni-
kov a pôsobí ako tréner v slovenskej 
daviscupovej reprezentácii. 

Okrem našej ankety má už po 
uzávierke aj anketa Slovenského 
tenisového zväzu Tenista roka 2009. 
V nej hlasovali odborníci, novi-
nári, funkcionári a výsledky budú 
známe tiež 21. decembra. Tu však 
nerozhodovala popularita teniso-
vých hviezd, ale predovšetkým ich 
výsledky, postavenie vo svetovom 
rebríčku, vzťah k reprezentácii... 
STZ ocení najúspešnejšieho muža, 
ženu, juniorov, talent roka, tím  
i najlepšieho tenistu na vozíčku.

Rekord sme neprekročili, 
ale máme Serenu!

Anketa mesačníka TENIS o najpopulárnejšieho hráča alebo hráčku 2009
Hlasovanie v ankete mesačníka Tenis o najpopulárnejšieho 

slovenského hráča roka sme uzavreli, ale víťaza vyhlásime  
až 21. decembra a jeho meno uverejníme v dvojčísle 1 – 2 roku 2010. Výhercovia  

Kodešovej knihy
Z 374 hlasujú-

cich v ankete me-
sačníka Tenis sme 
vyžrebovali dvoch 
šťastných výher-
cov, ktorým venuje 
Slovenský teniso-
vý zväz obsiahlu 
knihu o tenise. Jej 
autorom je wim-
bledonský šampi-
ón Jan Kodeš.

V Ý H E R C O -
VIA: Ingrid Dibá-
ková z Bratislavy 
dala svoj hlas Do-
minike Cibulkovej 
a Martina Grego-
ričková z Piešťan 
hlasovala za Lu-
káša Lacka. Obom 
výherkyniam bla-
hoželáme a posie-
lame knižky.

Doterajší víťazi ankety mesačníka tenis
2005 Dominik HRBATÝ 149 hlasov (288 hlasujúcich)
2006 Dominik HRBATÝ 117 hlasov (294 hlasujúcich)
2007 Daniela HANTUCHOVÁ 84 hlasov (316 hlasujúcich)
2008 Dominika CIBULKOVÁ 203 hlasov (410 hlasujúcich)
2009 ???  130 hlasov (374 hlasujúcich)
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Novembrové hodnotenie 
tenisového leta Bratislavské-
ho regiónu sa nieslo v znamení 
úspechov Slávie Agrofert STU. 
Petržalský klub opäť získal najviac 
bodov v hodnotení jednotlivcov aj 

družstiev. V Bratislavskom 
regióne súťažili v letnom ter-

míne všetky kategórie. V sú-
ťaži jednotlivcov – bez seniorov 

– to bolo 510 hráčov, v družstvách 
aj so seniormi 771 tenistov. 

ako sa treba 
prihlasovať  

na mládežnícke 
turnaje itF/

tennis europe 
roku 2010?

Od prvého turnaja v roku 
2010 sú všetci hráči povinní 
prihlasovať sa na turnaje 
ITF do 18 rokov sami cez 
on-line systém ITF (IPIN on-
line servis). To isté platí aj 
pre kategórie do 12, 14 a 16 
rokov.

Všetci hráči musia mať 
platný IPIN (medzinárodné 
identifikačné číslo hráča), cez 
ktorý sa dostanú na stránku 
prihlášok a odhlášok. Hráči 
tu nájdu zoznam všetkých 
turnajov a môžu sa prihlásiť 
na maximálne 3 turnaje v 
rovnakom týždni. Hráč zároveň 
musí zvoliť prioritu každého 
turnaja (napr. 1, 2, 3) – pokiaľ sa 
prihlási na viac ako jeden turnaj 
v danom týždni. Výnimkou je 
kategória do 12 rokov, v ktorej 
sa môžu hráči prihlási v jednom 
týždni iba na jeden turnaj.

Prihlasovanie na turnaj 
a odhlasovanie z turnaja je 
povinnosťou každého hráča 
osobne! STZ už nebude ďalej 
nikoho na turnaje prihlasovať. 
Ta kti e ž  ni e  je  p otrebné 
potvrdzovať prihlášky zo 
strany STZ, každý hráč však 
musí mať platnú registráciu 
STZ. Ak STZ zistí, že na 
akceptácii turnaja je hráč bez 
platnej registrácie, nebudú mu 
získané body započítané do 
slovenského rebríčka, taktiež 
sa nebude môcť prihlásiť na 
ďalší medzinárodný turnaj, 
kým si neobnoví registráciu.

ĎALŠIE PODROBNOSTI 
na www.stz.sk

Majstri sa tešili dva razy
Majstri Bratislavského regiónu sa tradične tešia zo zisku titulu 

dva razy: prvý raz bezprostredne, keď ho získajú a druhý raz, keď 
na stretnutí v NTC preberajú z rúk predsedu BTZ Pavla Poláka 
diplom, medailu a trofej.

j e D n o t l i v C i

m l a D Š Í  Ž i a C i
Dvojhra:  Martin Pántik (STU), 
Štvorhra:  Michal Selecký (Právnik), Andrej 
Glváč (Inter), 

m l a D Š i e  Ž i a Č k Y
Dvojhra:  Katarína Strešnáková (Právnik)  
Štvorhra:  Katarína Strešnáková (Právnik), 
Hana Košanová (STU), 

S t a r Š Í  Ž i a C i
Dvojhra:  Martin Caro (STU) 
Štvorhra:  Filip Kratochvíla, Andrej Vach 
(obaja Právnik), 

S t a r Š i e  Ž i a Č k Y
Dvojhra:  Jana Jablonovská (Slovan), 
Štvorhra:  Nina Drgalová (Pezinok), Jana 
Jablonovská (Slovan), 

D o r a S t e n C i

Dvojhra:  Michal Vošček (Inter), 

Štvorhra:  Michal Vošček, Viktor Farkaš 

(obaja Inter), 

D o r a S t e n k Y

Dvojhra:  Danica Milinkovičová (STU), 

Štvorhra:  Danica Milinkovičová (STU), 

Andrea Popluhárová (Slovan), 

m u Ž i

Dvojhra:  Michal Macko (Slovan), 

Štvorhra:  Michal Macko, Michal Milko 

(obaja Slovan),

Ž e n y

Dvojhra:  Monika Gáliková (Pezinok), 

Štvorhra:  Jana Mihalovičová (Inter), Monika 

Gáliková (Pezinok), 

D r u Ž S t v Á
mladší žiaci TK Slávia Agrofert STU A Štefan Pántik
mladšie žiačky TK Slávia Agrofert STU A Štefan Košan 
Starší žiaci TK Slávia Agrofert STU A Marián Maruščák
Staršie žiačky TK Slávia Agrofert STU A Libuša Šramková
Dorastenci TK Slávia Agrofert STU A Ivica Kianičková
Dorastenky TK Slovan Slov. sporiteľňa A Ján Petriska
muži  BEST Bratislava Vladimír Psalman 
Seniori 35+ TK Slovan Slov. sporiteľňa Andrej Švacho
Seniori 45+ TK Slovan Slov. sporiteľňa Miroslav Gajdošík 
Seniori 60+ TJ Slávia Právnik B Vladimír Ambróz 
Seniori 65+ MŠK Iskra Petržalka Andrej Kmetz

35+ dvojhra: Daniel Valent, 40+ dvojhra: Teodor Jakab , 45+ dvojhra: Marek Buštík, 45+ 
štvorhra: Miroslav Nemček, Peter Majda, , 50+ dvojhra: Miroslav Nemček , 55+ dvojhra: 
Tomáš Makovický, 65+ dvojhra: Andrej Kmetz, 65+ štvorhra: Jaroslav Prokop, Martin Fillo, 
70+ dvojhra: Július Šorm

S e n i o r i

P o r a D i e  t r o C H  n a j l e P Š Í C H  k l u B o v

 j e D n o t l i v C i   D r u Ž S t v Á

1. Slávia Agrofert STU  79 1.  Slávia Agrofert STU  62
2. Slovan Slov. sporiteľňa  65 2.  Slovan Slov. sporiteľňa  43
3. Slávia Právnik  39 3.  Slávia Právnik  19

Medailisti Bratislavského regiónu – zľava:  
Martin PÁNTIK, Michal SELECKÝ, Katarína STREŠNÁKOVÁ, Hana KOŠANOVÁ

Sekretár BTZ Michal NEMEC opäť 
vzorne nachystal trofeje pre všetkých 
šampiónov

Víťazi letných majstrovstiev Bratislavského regiónu 2009 
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Rozpis halových majstrovstiev Slovenska 
v tenise na rok 2010

a/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia

1.  Predpis: hrá sa podľa platných pravi-
diel tenisu, súťažného poriadku a tohto 
rozpisu.

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

3.  Disciplíny: dvojhra, štvorhra
4.  Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné 

sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. roz-
hodujúca hra (tajbrejk do 7). Vo štvorhre 

sa tretí rozhodujúci set hrá ako supertaj-
brejk do 10.

5.  Počet štartujúcich a nominácia:

V prípade neprihlásenia finalistov z MSR 
NVK, sa zväčší počet priamej nominácie 
podľa rebríčka NVK. Ak región nenaplní 
svoju nomináciu, o voľných miestach 
rozhodne STZ.
Náhradníci:
v prípade neúčasti hráča, hráčky nomino-
vaného priamo podľa rebríčka postupuje 
náhradník na priamu nomináciu, určený 
na základe rebríčkového postavenia. Ak 
sa hráč nominovaný priamo za región 
posunie do priamej nominácie, resp. 
nepríde na prezentáciu, má právo štartu 
náhradník z príslušného regiónu. V prí-
pade neúčasti hráča nominovaného STZ, 
má právo štartu náhradník na voľnú kartu 
STZ. Vo všetkých ostatných prípadoch 
rozhoduje usporiadateľ.

6.  Podmienky štartu: platná registrácia.
7.  Prezentácia: prvý hrací deň do 9,00 

hod.
mladšie žiactvo: v prvom hracom dni 
chlapci do 9,00 h., dievčatá do 12,00 h.
ostatné kategórie: v prvom hracom dni 
do 9,00 h.

8.  Žrebovanie: 15 minút po skončení pre-
zentácie z prítomných hráčov.

9.  Časový rozpis (pre dvojdvorcovú halu): 
Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy 

denne, iba v prípade 3. dňa je možné odo-
hrať štvrtý zápas len so súhlasom hráča. 
Posledný zápas denného programu v ka-
tegórii mládeže môže byť nasadený najne-
skôr o 21,00 hod. hracieho dňa. Prestávka 
medzi posledným odohraným zápasom 
hráča a jeho 1. zápasom nasledujúceho 
dňa musí byť minimálne 10 hodín.

Organizátor vzhľadom na priebeh súťaže 
môže urobiť úpravu časového rozpisu. 
Úprava musí byť včas zverejnená.

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

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

12.  Námietky: písomne riaditeľstvu maj-
strovstiev podľa súťažného poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa: 
- umožniť hráčom (čkam) tréning deň 
pred oficiálnym otvorením M SR v čase 
od 18,00 h a každý ďalší deň pred otvo-
rením a po skončení programu dňa, 
- zabezpečiť ukazovatele skóre s menov-
kami hráčov od 1. kola, 
- denne spracovávať výsledky cez sys-
tém eTenis a po skončení majstrovstiev 
kompletnú správu a vyhodnotenie zaslať 
do 48 h na STZ
- informovať o výsledkoch TASR  
(sport@tasr.sk) a SITA (spo@sita.sk,  
fax. 02/ 5249 2732)

1.  Riadiaci orgán: Slo-
venský tenisový zväz

2.  Kategórie a triedy: 
ml., st. žiactvo, dorast, 
(trieda M – 7), ml. do-
rast (trieda M – 4)

3.  Dátum, usporiadateľ, 
povrch: organizačné 
výbory budú zverej-
nené na www.stz.sk.

4.  Prihlášky: prihlášky 
prijíma STZ v termíne: 
mladšie žiactvo:  
do 9. 1. 2010
staršie žiactvo: 
do 2. 1. 2010
mladší dorast: 
do 9. 1. 2010
starší dorast: 
do 30. 1. 2010
Hráč sa prihlasuje sa-
mostatne cez systém 
eTenis, kde si hneď po 
prihlásení skontroluje 
zaradenie do zoznamu 
prihlásených.
Po uzavretí prihlášok 
a spracovaní priamej 
nominácie zašle STZ 
zoznam prihlásených 
hráčov regionálnym 
tenisovým zväzom, 
ktoré nominujú hrá-
čov (vrátane náhrad-
níkov) za svoj región 
a zašlú ich na STZ 
najneskôr 8 dní pred 
oficiálnym začiatkom 
M SR jednotlivých 
kategórií. Do súťaže 
môžu byť zaradení 
len hráči, ktorí sa v 
termíne prihlásili a 
ich nomináciu potvr-
dí príslušný región. 
Týmto podmienkam 
nepodlieha iba udele-
nie voľnej karty STZ a 
usporiadateľa. 
Hráči sú povinní in-
formovať sa o svojom 
prijatí resp. neprijatí 
do súťaže. Nomináciu 

účastníkov na M SR, 
vrátane náhradníkov, 
uverejníme na inter-
netovej stránke STZ 
(www.stz.sk) v časti 
domáce súťaže (nie 
v systéme eTenis) 7 
dní pred začiatkom 
súťaže.

5.  Hosp. podmienky: 

Účastníci si hradia 
všetky pobytové ná-
klady (cestovné, stra-
vu a ubytovanie). 
Vklad do súťaže sa 
neplatí.

6.  Titul: víťazi jednotli-
vých disciplín získajú 
titul „Halový Majster 
SR na rok 2010“, do-
stanú diplomy, medai-
ly a pohár, finalisti a 
semifinalisti diplomy 
a medaily.

7. Povinnosti hráčov: 
a) Štartovať vo dvojhre 
a riadne dohrať súťaž
b) Nevzďaľovať sa po 
dobu účasti v súťa-
ži, bez súhlasu riadi-
teľstva z tenisového 
areálu.

8.  Informácie: podáva-
jú organizační pra-
covníci jednotlivých 
M SR. Usporiadateľ 
zabezpečí ubytova-
nie pre rozhodcov a 
na základe písom-
ných požiadaviek aj 
pre hráčov. Žiadosť o 
zabezpečenie ubyto-
vania treba zaslať na 
adresu usporiadateľa 
najneskôr 14 dní pred 
začiatkom súťaže, t.j. 
nie až po zverejnení 
nominácie. Usporia-
dateľ nie je povinný 
zabezpečiť ubytovanie 
hráčom a sprievodu, 
ktorí o to v termíne 
nepožiadali. 

Mladší žiaci 23 – 26. 1. 2010 TK Akademik Košice 6 Antuka

Mladšie žiačky 23. – 26. 1. 2010 TK Akademik Košice 6 Antuka

Starší žiaci 16. – 19. 1. 2010 TK Slávia Agrofert STU Ba 2 Hard court

Staršie žiačky 16. – 19. 1. 2010 TK Empire Trnava 3 Taraflex

Mladší dorastenci 23. – 26. 1. 2010 TJ Elán Veľký Krtíš 2 Graboflex

Mladšie dorastenky 23. – 26. 1. 2010 TK Slovan Slov. sp. Ba 2 Premier court

Dorastenci 13. – 16. 2. 2010 TAC Dunajská Lužná 3 Taraflex

Dorastenky 13. – 16. 2. 2010 TK Kúpele Piešťany 2 Taraflex

CH/D ml. ž. st. ž. ml. dor. dorast

Počet štartujúcich 32 32 32 32

Priama nominácia 13 8 7 9

Finalisti z MSR NVK 0 0 2 2

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 5 4 2

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

Voľné karty STZ 1 1 1 1

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2

1. deň: 1. kolo dvojhra (16 zápasov)

2. deň: 2. kolo dvojhra (8 zápasov)

1. kolo štvorhra (8 zápasov)

3. deň: štvrťfinále dvojhra (4 zápasy)

semifinále dvojhra (2 zápasy)

štvrťfinále štvorhra (2 zápasy)

4. deň: finále dvojhra (1 zápas)

semifinále štvorhra (2 zápasy)

finále štvorhra (1 zápas)
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Aj slovenská juniorská špička 
zamieri v čase podujatia k protinož-
com, ale ďalší hráči využijú šancu 
rozbehnúť sezónu na domácich 
dvorcoch. V Bratislave by mali 
štartovať z chlapcov Juraj Masár, 
Henrich Gajdošech, z dievčat Karo-
lína Schmiedlová, Lucia Butkovská 
a ďalší. 

Bratislavský turnaj si každý rok 
pripomenie hviezdnych víťazov 

minulosti. Je pozoruhodné, že via-
cerí ešte stále žiaria vo svetovom 
tenise. Kim Clijstersová, víťazka 
z roku 1998, už stihla raz kariéru 
ukončiť. Potom porodila dieťa a 
veľkolepo sa vrátila a žala triumf na 
US Open. Rus Michail Južnyj vyhral 
v tom istom roku ako Belgičanka. Aj 
s odstupom tucta rokov stále patrí 
medzi kvalitných profesionálov. 
Z víťaziek nedávnych rokov sa vo 

svetovom ženskom tenise presadili 
obe sestry Agnieszka a Urszula 
Radwanské z Poľska.

Zo Slovákov vyhrali turnaj štyri 
juniorky – Eva Šestáková (1994), 
Eva Fislová (1999), Dominika 
Nociarová (2000) Lenka Juríková 
(2007) a dvaja chlapci – Marek 
Šrámek (2002), Kamil Čapkovič 
(2004). Z prehľadu vidieť, že na slo-
venského víťaza sa v trojdvorcovej 
hale TJ Slávia Právnik v Petržalke 
čaká už tri roky. Juríková ako zatiaľ 
posledná domáca víťazka si ziskom 
trofeje otvorila dvere do NTC, kto-
rého je v súčasnosti členkou.  

(zw)

Medzinárodný turnaj juniorov do 18 rokov

ITF 2 U18 „The 17th Slovak Junior Indoor 2010“
10. -17. 1. 2010

* zima: 6.10. 2009 – 19. 4. 2010 /28. týždňov/   Celoročné prenájmy sú viazané na konkrétny deň a hodinu, nedajú sa prekladať ani nahrádzať.

CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY: 0905/240 532 HODINOVÉ OBJEDNÁVKY: 0905/109 378

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

CENNÍK
PRENÁJMU TENISOVEJ

NAFUKOVACEJ HALY

HORNÁ HAL A ( 4 DVORCE) DOLNÁ HAL A ( 4 DVORCE)

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€/hod./zima*
Sk/hod./zima*

HODINOVÝ
PRENÁJOM

€/hod.
Sk/hod.

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€ /hod./zima*
SK/hod./zima*

HODINOVÝ
PRENÁJOM

€/hod.
Sk/hod.DEŇ ČASOVÉ PÁSMO

hod.

PONDELOK
-

PIATOK

7,00 – 10,00 9 271 252 7588 10 301 14 422 392 11809 15 452
10,00 – 13,00 8 241 224 6748 9 271 14 422 392 11809 15 452
13,00 – 22,00 13,3 400 372,4 11200 14 422 14 422 392 11809 15 452

SOBOTA
- NEDEĽA

7,00 – 21,00 11 331 308 9268 12 361 14 422 392 11809 15 452
2 hodiny dohromady 20 602 560 16856 21,5 640 28 844 784 24752 29 874

Miesto:  TK Slávia Právnik, Tematínska 5, Bratislava 
– Petržalka, Tel: 02 – 63830170, Fax: 02-
63830131, E-mail: tjslaviapravnik@slovanet.sk

Prihlášky (písomne):   Rudolf Horvath, Národné tenisové centrum, 
Príkopova 6, 831 03 Bratislava,  
E-mail: rudolf.horvath@stz.sk,  
Fax: 02/49209 879, Tel: 02/49209 894  
Všetci hráči musia mať platný IPIN!!!!

Uzávierka prihlášok: 15. december, 2009 
Termín:  Kvalifikácia: 10. 1. 2010  

Hlavná súťaž: 11. - 17. 1. 2010
Prezentácia:  Kvalifikácia: CH + D sobota 9. 1. 2010  

od 16.00 do 18.00 h v TK
  Hlavná súťaž: Chlapci – nedeľa 10. 1. 2010  

od 16.00 do 18.00 h v TK, Dievčatá – pondelok  
11. 1. 2010 od 16.00 do 18.00 h v TK

Počet štartujúcich: Kvalifikácia: Chlapci – 24, Dievčatá – 16
 Hlavná súťaž: Chlapci - 48, Dievčatá - 32
Povrch: Koberec (Marka Tennis Grain Court)
Lopta: TRETORN Serie Plus STZ 
Vklad:  Kvalifikácia – 40 USD, hlavná súťaž – 75 USD 

(ekvivalent v EUR) 
Ubytovanie:  Rezervovať písomne do 7. 1. 2010 u usporiada-

teľa turnaja faxom, prípadne na pevnú linku.

Rok do plnoletosti
Na dvorcoch Slávie Právnik sa uskutoční 17. ročník Slovak Junior Indoor

Najvýznamnejšiemu halovému juniorskému turnaju na Slovensku 
– Slovak Junior Indoor – chýba rok do plnoletosti. V januári 2010 sa 
uskutoční 17. ročník podujatia, ktoré v čase Australian Open púta 
pozornosť druhej vlny mladých tenistov.

GalÉRia VíŤaZOV SlOVaK JuNiOR iNDOOR 1994 - 2009

1994 Nicklas TIMFJORD (Švéd.) Eva ŠESTÁKOVÁ (SR)
1995 Per THORNADSSON (Švéd.) Petra PLAČKOVÁ (ČR)
1996 Georg KRUŠIC (Slovin.) Nikola HÜBNEROVÁ (ČR) 
1997 Jacob ADAUKTUSSON (Švéd.) Simona PETRUTIU (Rum.)
1998 Michail JUŽNYJ (Rus.) Kim CLIJSTERSOVÁ (Belg.)
1999 Jakub HAŠEK (ČR) Eva FISLOVÁ (SR)
2000 Adrian CRUCIAT (Rum.) Dominka NOCIAROVÁ (SR)
2001 Tomislav PERIČ (Chorv.) Myriam CASANOVOVÁ (Švajč.)
2002 Marek ŠRÁMEK (SR) Edina GALLOVITSOVÁ (Rum.)
2003 Julien GELY (Fr.) Oksana ĽUBCOVOVÁ (Ukr.)
2004 Kamil ČAPKOVIČ (SR) Eugenia GREBEŇUKOVÁ (Rus.)
2005 Dénes LUKÁCS (Maď.) Agnieszka RADWANSKÁ (Poľ.)
2006 Roberto BAUTISTA AGUT (Šp.) Urszula RADWANSKÁ (Poľ.)
2007 Vladimir KARUSEVIČ (Rus.) Lenka JURÍKOVÁ (SR)
2008 Jevgenij DONSKOJ (Rus.) Anna ORLIKOVÁ (Biel.)
2009 Radim URBÁNEK (ČR) Valeria SAVINYCHOVÁ (Rus.)

Pohľad do kalendára

V týždni od 11. januára 2010 
majú juniori päť turnajov. Iba 
Copa Gatorade vo Venezuele 
(G1) je vyššieho rangu ako 
bratislavský Slovak Junior In-
door (G2). Rakúsky Junior ITF 
Wilson Classic v Bergheime 
je zaradený medzi turnaje 
kategórie G4 a ďalšie dva sú vo 
vzdialených krajinách – jeden 
v indickej Kalkate (G3) a ďalší 
v Hongkongu (G4).
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SlOVeNSKý TeNiSOVý 
ZVäZ

Príkopova 6, 
831 03 Bratislava

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

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

tibor.macko@stz.sk
Generálny sekretár

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

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

Trénerský úsek
Ústredný tréner:

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

vladimir.habas@stz.sk
Metodik STZ

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

ladislav.macko@stz.sk
Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová
tel.: 02/492 09 832
fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk
Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth
tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek
Sekretár:

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

lubomir.palenik@stz.sk
Športovo-technický úsek:

Sekretárka:
Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886
fax: 02/492 09 879

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

alena.cernusakova@stz.sk
Zdena Šuhajová

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

STZ MaRKeTiNG  
spol. s r. o.

Príkopova 6, 
831 03 Bratislava
Finančný riaditeľ
Ing. Ivan Greguška
tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk
Marketing

Ing. Andrea Kostíková
mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885
andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:
Oľga Liptáková

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

Tlačové oddelenie
Šéfredaktorka:

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

zuzana.wisterova@stz.sk
Počítačové oddelenie

Správa siete
Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk
Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRaTiSlaVSKý 
TeNiSOVý ZVäZ

Sekretár
Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk
Sídlo: Príkopova 6, 
831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876
mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:
Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:
14.00 - 18.00 h 

ZáPaDOSlOVeNSKý 
TeNiSOVý ZVäZ

Sekretár
 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Beluša 2
Listový kontakt:  

Pod Párovcami 14,  
921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675

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

Úradné hodiny:
pondelok - piatok

8.00 - 12.00 h
Okrem stredy:  
14.00 - 19.30 h

STReDOSlOVeNSKý 
TeNiSOVý ZVäZ

Sekretárka
Dagmar Regendová

tenis@sportbb.sk
Sídlo: Partizánska cesta 93,  

975 84 Banská Bystrica
Listový kontakt:  

P. O. Box 158,  
975 84 Banská Bystrica
tel./fax: 048/41 42 307
tel. byt: 048/42 54 266
mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 
pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VýChODOSlOVeNSKý 
TeNiSOVý ZVäZ

Sekretár
 Ing. František Krepelka
krepelka@netkosice.sk

Sídlo:
Vodárenská 15,  
041 01 Košice

Listový kontakt:  
Stará Baštová 7,  
040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939
tel. byt: 055/ 62 23 471
mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:
pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NáRODNÉ TeNiSOVÉ 
CeNTRuM, a. S.

Príkopova 6,
831 03 Bratislava

Recepcia:
tel.: 02/492 09 888

Sekretariát
Jana Poláková 

tel.: 02/492 09 845
jana.polakova@stz.sk

Technický riaditeľ
Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800
fax: 02/492 09 840
pavel.polak@stz.sk
zástupca riaditeľa

Ing. Peter Grandtner
tel.: 02/492 09 831
fax: 02/ 492 09 840

peter.grandtner@stz.sk
Marketingoví manažéri
Ing. Katarína Havlíková

mobil: 0903/221 552
tel.: 02/492 09 807

katarina.havlikova@stz.sk
Ing. Darina Štuchalová

tel.: 02/492 09 808
fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Pieš any, Rekrea ná 4, karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

IHRISKÁ: tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...

VYBAVENIE:  konštrukcie, náradie, oplotenie, siete, ...

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 


