
Po úvodnej dvojhre finálového 
stretnutia svetovej skupiny Pohára 
federácie v  Moskve viedli Češky 
nad domácim Ruskom 1:0. O bod sa 
v Olympijskom komplexe postarala 
česká jednotka Petra Kvitová víťaz-
stvom nad Mariou Kirilenkovou. 
Za Rusky sa o vyrovnanie  postarala 
Svetlana Kuznecovová, ktorá zdolala 
Luciu Šafářovú. 

„Ani mi nenapadlo, že by som 
mohla prehrať. Ani pred zápasom, 
ani počas neho. Mala som síce 
obavy, či mi to tam bude padať. 
Nevedela som, ako mi to pôjde. 
Ale prevážili pozitívne myšlienky,“ 
nechala sa počuť Kvitová. Šafářovej 
podobný optimizmus chýbal: „Je 
to veľká zodpovednosť. Chcela 
som tímu priniesť druhý bod, čo je 
zväzujúce,“ vysvetlila česká dvojka.

Pred nedeľou  
všetko otvorené

Súboj tímových jednotiek lepšie 
zvládla Kvitová, ktorá v  troch se-
toch zdolala Kuznecovovú. Wim-
bledonská šampiónka prehrávala 
v  treťom sete už 0:3, no potom 
získala šesť hier v  rade a  vylepšila 
svoju tohtoročnú bilanciu v  hale 
na 21:0. Rusky však opäť vyrovnali 

- Anastasia Pavľučenkovová totiž 
v druhej nedeľňajšej dvojhre vyhrala 
nad Šafářovou. 

Na rad prišla rozhodujúca štvor-
hra. A v nej triumf Češiek! Pár Květa 
Peschkeová, Lucie Hradecká zdolal 
dvojicu Maria Kirilenková, Jelena 
Vesninová v  dvoch setoch. Hostia 
mohli oslavovať. Veľkou mierou sa 
o historický triumf Češiek zaslúžila 
Petra Kvitová. Wimbledonská šam-
piónka a  víťazka MS WTA Tour 
získala dva body. Rozhodujúcu 
štvorhru začali lepšia Rusky, ktoré 
viedli 4:2. Peschkeová s Hradeckou 
však potom získali štyri gemy v rade 
a prvý set sa stal ich korisťou. V dru-
hom dejstve si český pár po rýchlom 
brejku vybudoval náskok 4:1 a zápas 
už dotiahol do úspešného konca. 
Češky odštartovali svoju tohtoročnú 
spanilú jazdu vo Fed Cupe triumfom 
3:2 nad Slovenskom v bratislavskom 
NTC. V  semifinále rovnakým po-
merom zvíťazili v Belgicku.

Prerušili víťaznú 
šnúru rusiek

Češky ukončili osemročnú víťaz-
nú sériu Rusiek na domácej pôde 
a k piatim titulom z čias bývalého 
Československa (1988, 1986, 1984, 

1983, 1975) pridali prvú cennú 
trofej v ére samostatnosti. 

Najskúsenejšia Češka Květa 
Pesch keová, ktorá ukončila týmto 
úspechom reprezentačnú kariéru, 
žiarila spokojnosťou. „Mám ob-
rovskú radosť, že po 23-ročnej pre-
stávke sme získali Pohár federácie. 
Som hrdá na celý tím. V  Moskve 
sme prežili skvelý týždeň, bol to 
nádherný zážitok.“ 

Hradecká počas celého zápasu 
na dvorci veľmi dobre sekundovala, 
bola platná na sieti i od základnej 
čiary. „Som šťastná, že som mohla 
byť súčasťou tohto tímu. Pri štvrtom 
mečbale som si povedala, že teraz 
to konečne musí vyjsť a bol z toho 
víťazný bekhend. Ďakujeme Peti 
Kvitovej s Lucke Šafářovej, ktoré nás 
mohutne povzbudzovali. Na lavičke 
to býva často ťažšie ako na kurte.“

kapitán chválil  
svoje hráčky

„Všetky dievčatá si zaslúžia ob-
rovskú pochvalu. V  uplynulých 
rokoch sme vo Fed Cupe odohrali 
veľa výborných zápasov, dvakrát 
sme boli v semifinále,“ rekapituloval 
český kapitán Petr Pála. „Veril som, 
že máme na to, aby sme získali cen-
nú trofej. Podarilo sa nám to, z čoho 
mám veľkú radosť. Veľká vďaka 
patrí aj našim fanúšikom, ktorí do 
Moskvy prišli v hojnom počte a ne-
ustále nás povzbudzovali.“

český triumf v Moskve
Kapitán Petr Pála doviedol svoj tím k víťazstvu vo Fed Cupe

České tenistky sa prvý raz v ére samostatnosti stali víťazkami 
Pohára federácie. Vo finálovom dueli v Olympijskom komplexe  
v Moskve zvíťazili pod vedením kapitána Petra Pálu nad domácim 
Ruskom vedeným Šamilom Tarpiščevom 3:2. 

FinÁle PoHÁra FeDerÁCie
5. – 6. novembra 2011, moskva

ruSko – ČeSkÁ rePuBlika 2:3; Maria 
Kirilenková – Petra Kvitová 26, 26, Svetla-
na Kuznecovová – Lucie Šafářová 62, 63, 
Svetlana Kuznecovová – Petra Kvitová 
64, 26, 36, Anastasia Pavľučenkovová – 
Lucie Šafářová 62, 64, Maria Kirilenková, 
Elena Vesninová – Lucie Hradecká, Květa 
Peschkeová 46, 26.

Posledných 10 finále Fed Cupu
2011 Rusko – Česko  2:3   
2010 Taliansko - USA  3:1
2009 Taliansko - USA  4:0
2008 Španielsko - Rusko  0:4
2007 Rusko - Taliansko  4:0
2006 Belgicko - Taliansko  2:3
2005 Francúzsko - Rusko  2:3
2004 Rusko - Francúzsko  3:2
2003 Francúzsko - USA  4:1
2002 Španielsko - Slovensko  1:3
krajiny podľa počtu víťazstiev
USA 17
Austrália 7
Česko-slovensko resp. Česko 6
Španielsko 5
Rusko 4
Taliansko 3
Francúzsko 2
Nemecko 2
Belgicko 1
JAR 1
Slovensko 1

Zľava Lucie HRADECKÁ, Lucie ŠAFÁŘOVÁ, 
kapitán Petr PÁLA, Květa PESCHKEOVÁ,
Petra KVitOVÁ
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a získajte 30% 
zľavu z cien!

Zaregistrujte 
sa na

Nemáte	vhodného	sparingpartnera	alebo	trénera?	
Váš	tenisový	partner	kazí	veľa	lôpt	a vy	namiesto	hrania	iba	zbierate	lopty?	
Chcete	hrať	rýchlejšie	lopty,	ale	váš	sparingpartner	vám	nedokáže	nahrať	rýchlejšie? 

TaK zaČNITE TRéNOVať S NahRáVacímI STROjmI                   !

Elite Freedom

Elite 1

Elite 2

Elite 3  

GrandSlam 4  

GrandSlam 5

LOBSTER 
nahrávací	stroj	
	je	vhodný	pre	všetkých-	
začiatočníkov,	deti,	juniorských	
šampiónov,	rekreačných	hráčov		
a	profesionálnych	hráčov	tiež.	
12	otázok	a	odpovedí	prečo	kúpiť	
nahrávací	stroj	LOBSTER GrandSlam	4:	
✔ Rýchlosť	odpalu	lopty	35-135km/hod 
✔ Veľmi	kvalitná	horná	aj	dolná	rotácia,	
horizontálna	aj	vertikálna	oscilácia	✔	Riadenie	
pomocou	mikroprocesora	✔	Zásobník	na	150	lôpt 
✔ Diaľkové	ovládanie ✔ Najvýkonnejšia	batéria

✔KLIP K-BOOm vysokokvalitný 
polyester, ktorý dodáva 
o 30% vyššiu rýchlosť 
lopte ako iné polyesterové 
výplety pri maximálnej 
ochrane ruky a stabilite 
tenzie výpletu. používa 
oliver nagy – 2. miesto 
rebríčka tenniS europe u14.

✔KLIP NaTURaL 
GUT LEGEND – 
najstaršie prírodné 
črevo od najväčšieho 
výrobcu čriev 
na svete. 
bezkonkurenčná 
cena. ideálne pre 
všetky kategórie hráčov-najmä mládež.

✔GOSEN mIcRO ShEEP 
– syntetické črevo 
s vlastnosťami ako 
prírodné črevo. 
vynikajúci výplet 
v kombinácii s Klip 
K-boom. Zaručuje 
rýchlosť a kontrolu lopty 
a maximálnu ochranu ruky.

• V ponuke kolekcia oblečenia TTK 2011 

• Výplety KLIP a GOSEN

Kolekcia  
oblečenia  je 

na sklade  
a predáva sa  

s 30% 
 zľavou

aRmáDa NahRáVacích STROjOV jE PRIPRaVENá K BOjU

Nahrávací  stroj  Lobster už  za 1090,-€

V septembri  
GrandSlam 4  o 20% lacnejší a ešte  

k tomu aj 150 lôpt  
a tubu na zbieranie  grátis!!!



kližan líder v DC

V mužskej kategórii nás daviscupový tím naj-
prv sklamal pri svojom vystúpení v Portugalsku 
a  potom  potešil svojim výkonom a  výsledkom 
proti Ukrajine. Je veľmi dobré, že náš tím sa udržal 
v „druhej“ lige, a že nie je nereálne s tímom s novo 
sa formujúcim lídrom Martinom Kližanom, s Lu-
kášom Lackom s výkonmi, aké ukázal na Slovak 
Open, a  tradične veľmi kvalitnou štvorhrou, 
pomýšľať v najbližších rokoch i o lige „prvej“. 

Výkony mužov v  priebehu sezóny boli dosť 
kolísavé.  Vďaka najväčšej stabilite na pozícii 
slovenskej jednotky zrejme skončí skúsený Karol 
Beck. Lacko po dobrom úvode sezóny mal veľkú 
krízu v prostrednej časti sezóny, ale v závere roka 
opäť atakoval svetovú stovku.

Dlhý čas sa zdalo, že slovenskou jednotkou 
by na konci roka mal byť Kližan. Mal výbornú 
antukovú sezónu, skvelými výkonmi potiahol 
daviscupový tím proti Ukrajine, ale záver sezóny 
mu vôbec nevyšiel. Napriek tomu Martin dokázal, 
že do prvej stovky patrí.

Z  mladých hráčov najviac potešili výborné 
výkony Jozefa Kovalíka. Z  deblistov môže byť 
rozhodne najspokojnejší Filip Polášek, ktorému 
sa darilo popri skúsenom Čechovi Františkovi 
Čermákovi. Avšak i Igor Zelenay a v tomto roku 
so zdravotnými problémami sa boriaci Michal 
Mertiňák patria medzi popredných svetových 
deblistov.

Cibulková chce vyššie

U  žien mal veľké ambície fedcupový tím. 
Hneď v prvom stretnutí však narazil na neskor-
šieho víťaza súťaže, tím Česka, a  podľahol mu 
2:3. V zápase o udržanie sa v najlepšej svetovej 
osmičke proti silným Srbkám potom dievčatám 
neuveriteľne unikla záchrana vo štvorhre, v ktorej 
dlho dominovali. Je to škoda, lebo šanca priblížiť 
sa k  bojom o  opätovný zisk tejto trofeje sa na 
minimálne rok odkladá.

Z pohľadu individuálnych výsledkov môže byť 
najspokojnejšia Dominika Cibulková, ktorá si 
zahrala wimbledonské štvrťfinále a v závere roka 
vyhrala v Moskve svoj prvý WTA titul vo dvojhre. 
Je potešiteľné, že Dominika sa neuspokojuje so 
svojou pozíciou TOP 20, ale chce mieriť vyššie.

I Daniela Hantuchová v tomto roku pridala do 
svojej zbierky ďalší singlový WTA titul, zahrala 
si osemfinále v Paríži a  získala viacero skalpov 
hráčok prvej svetovej desiatky. Ani ona sa nechce 
uspokojiť s rebríčkom v okolí 20. miesta

Magdaléna Rybáriková si tiež vybojovala 
v Memphise singlový titul WTA, ako tradične sa 
jej nevyhli zdravotné problémy, a tak nenaplnila 
svoje ambície byť pevne usadená minimálne 
v TOP 50.

Z  mladých hráčok rozhodne najviac zaujala 
juniorka Jana Čepelová, ktorá sa skvele pred-

viedla vo Fed Cupe s Češkami a výsledkami na 
ženských turnajoch sa priblížila k svetovej dvoj-
stovke s cieľom začať budúci rok kvalifikáciou na 
Australian Open.

Horanský patrí do špičky

Juniorský tenis, ktorý žal veľké úspechy v roku 
2010, sa v tomto roku musel uskromniť. Veľkým 
sklamaním bolo, že v žiadnej tímovej súťaži sa náš 
chlapčenský alebo dievčenský tím neprebojoval 
do finálovej skupiny.

V individuálnych súťažiach sa najviac jedno-
značne presadzoval Filip Horanský. Na Austra-
lian Open spolu s Čechom Jiřím Veselým získal 
víťazstvo vo štvorhre. Vo dvojhre mu z grandsla-
mu najviac vyšiel US Open, kde sa prebojoval 
do štvrťfinále. Víťazstvo na prestížnom turnaji 
v Miláne a ukončenie juniorskej kariéry v TOP 10 

potvrdzuje, že Filip patrí do absolútnej svetovej 
juniorskej špičky.

Z  ďalších chlapcov sa medzinárodne najviac 
presadzoval Patrik Fabian, ktorý má momentálne 
ako jediný náš junior zabezpečený štart na grand-
slamových turnajoch v roku 2012.

Solídne výsledky na turnajoch ITF dosiahol 
16-ročný Jakub Oravec a  na turnajoch EJT do 
16 rokov Matej Maruščák, ktorý v závere sezóny 
zvíťazil i na turnaji EJT Masters.

U  dievčat po Čepelovej, ktorá sa venovala 
prakticky už len ženským turnajom, prevzala 
líderstvo o  rok mladšia Karolína Schmiedlová. 
Zahrala si štvrťfinále na Australian Open v dvoj-
hre i vo štvorhre s Luciou Butkovskou a získala 
medailu vo dvojhre i na ME do 18 rokov. V ju-
niorskom rebríčku jej patrí 15. priečka a veľmi 

solídne si počínala i  na ženských turnajoch.
Z  ďalších junioriek sa, najmä v  prvej časti 

sezóny, výborne ukazovala Viktória Maľová a na 
grandslamoch sa vďaka pozíciám na svetovom 
juniorskom rebríčku mohli predviesť i Butkovská 
a Chantal Škamlová.

molčan vynikol  
medzi žiakmi

Z mladších hráčok sa na turnajoch ITF najviac 
presadzovali 16-ročná Natália Vajdová a 15-ročné 
Barbora Kötelesová a Monika Staníková. Na tur-
najoch EJT do 16 rokov sa výrazne  presadzovala 
i 15-ročná Jana Jablonovská, ktorá sa prebojovala 
i na EJT 16 Masters.

V  žiackej kategórii u  chlapcov dominoval 
Alex Molčan. Prebojoval sa do štvrťfinále dvoj-
hry na ME, vybojoval si miesto na EJT Masters 

a žiacku kategóriu končí medzi európskou TOP 
10. Z ďalších chlapcov sa medzinárodne najviac 
presadzoval Alex Gajdica. U dievčat dominovala 
Kristína Schmiedlová, ktorá tiež patrí do európ-
skej žiackej špičky. Navyše, v závere roka začala 
úspešne pôsobiť i na turnajoch ITF do 18 rokov.

Vo výbornom svetle sa ukazovali i  najlepšie 
13-ročné hráčky Viktória Kužmová, Tereza Mi-
háliková. Tieto dievčatá, doplnené tiež úspešnou 
Tamarou Kupkovou, či niektorými ďalšími diev-
čatami, by mohli v budúcom roku vytvoriť určite 
veľmi kvalitný tím.

Z  pohľadu budúcnosti je potešiteľné, že ako 
v chlapčenských, tak i v dievčenských kategóriách, 
máme určite viacero veľmi kvalitných hráčov 
a hráčok, ktorí môžu raz úspešne reprezentovať 
slovenský tenis v mužskom i ženskom tenise.

Slovenský tenisový rok 2011
Hodnotí Vladimír HABAS, športový riaditeľ Slovenského tenisového zväzu

Tenisový rok 2011 
z  pohľadu slovenského 
tenisu určite nebude pat-
riť medzi najúspešnejšie. 
Našli by sme v  ňom sa-
mozrejme viac výsled-
kov, ktoré nás potešili, 

ale určite je i  dosť výsledkov, ktoré sme si 
želali, aby boli lepšie.

Dominika CiBulkovÁ Daniela HantuCHovÁ magdaléna rYBÁrikovÁ lukáš laCko

martin kliŽan Filip PolÁŠek Filip HoranSkÝ karolína SCHmieDlovÁ
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Prevažná časť školenia bola 
v Národnom tenisovom centre. 
Odborné prednášky zo všeobec-
nej časti zabezpečovali poprední 
odborníci z Fakulty telesnej 
výchovy a športu:

Doc. Binovský (Anatómia), 
Dr. Sedliak (Fyziológia), Doc. 
Laczo (Teória a didaktika špor-
tu), Dr. Duchoslav (Biomecha-
nika).

Ďalšia zaujímavá prednáška 
odznela od MUDr. Urvayovej 
(Základy 1. pomoci, Výživa), na 
programe boli i témy z pedagogi-
ky (Fiala) a psychológie (Ohera).

Prednášky zo špecializácie 
tenis boli zamerané najmä na zá-
klady techniky, taktiky, športovej 
prípravy (Macko), základy pra-
vidiel tenisu (Nemec). Praktická 
časť sa uskutočnila na tenisových 
dvorcoch Slávie Právnik a viedol 
ju Ľubomír Kurek.

V oblasti kondičnej prípravy 
kondičný tréner Rudolf Pátek  
vo svojom vystúpení predniesol 
ukážky tréningového procesu 
zameraného predovšetkým na 
kategóriu detí. Prednáška bola 
kombinovaná s praktickými 
ukážkami cvičení a tréningo-

vých prostriedkov používaných  
v modernom kondičnom trénin-
gu detí a mládeže.

Využívali sa najmä prostried-
ky súťaživého a porovnávacieho 
charakteru, všetko zaujímavou 
formou. Vďaka tejto forme or-
ganizácie tréningu majú deti 
veľký záujem vykonať cvičenia 
čo najkvalitnejšie a najintenzív-
nejšie. Cvičenia boli zamerané 
na zlepšenie špecifických pohy-
bových schopností využívaných 
v tenise.

V ďalšej časti sa zameral na 
nasledovné cvičenia: 
1.  Cvičenia so záťažou, napodob-

ňujúce jednotlivé údery
2.  Posilňovacie cvičenia tých 

svalových partií, ktoré sú  
v tenise osobitne zaťažované

3.  Pri rozcvičení demonštroval 
formu dynamického strečingu
Osobitne zdôraznil význam 

pravidelného kondičného tré-
ningu v rámci športovej prí-
pravy.

Vystúpenie účastníkov za-
ujalo a vyústilo do zaujímavej 
diskusie.

Ladislav MACKO,
metodik STZKondičný tréner Rudolf PÁTEK pri praktických ukážkach so svojimi zverencami

Tematínska 5, 851 05 Bratislava
email: sedven@centrum.sk 

mobil: 0905 604 975
www.sedven.sk

• tenisové ihriská
• nafukovacie haly
•  predaj a dovoz balenej 

antuky
• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 
areálov

•  inžinierska a projektová 
činnosť

• detské ihriská

Metodická príloha Slovenského tenisového zväzu

Kondičný tréning zaujal
Na školení trénerov 1. stupňa bolo v NTC 31 účastníkov

Bratislavský tenisový zväz zorganizoval v  spolupráci so Slovenským 
tenisovým zväzom v októbri 2011 školenie trénerov 1. stupňa. Bol oň 
mimoriadny záujem. Potvrdzuje to účasť 31 trénerov z celého Slovenska.
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Dátum Organizátor turnaja Názov turnaja Počet dvorcov, Povrch
Účasť Prezentácia

Kontakt

SENIORI 2012

Všetky turnaje vo vekovej kategórii seniorov sa hrajú výhradne loptami WILSON.

Medzinárodné turnaje  
hrá sa s loptami WILSON US OPEN

05. 05. - 09. 05.  TC Dixon Tenisia B.Bystrica ITF - SENIOR CUP 2012 12 Antuka

Miesto konania: Hotel Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

M   35+ - 40+  05. 05. do 9:00

M   45+ - 60+  05. 05. do 11:00

M   65+ - 85+  06. 05. do 11:00

Ž  06. 05. do 11:00

Marek Novák, m.: 0905 524647, marektenis@zoznam.sk

11. 08. - 14. 08.  TK Spišská Nová Ves ITF – M MSR SLOVAK OPEN 2012 10 Antuka

Miesto konania: Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves

M   35+ - 40+  11. 08. do 9:00

M   45+ - 60+  11. 08. do 11:00

M   65+ - 85+  12. 08. do 11:00

Ž  12. 08. do 11:00

Peter Vlk, m.: 0918 589024, t.dv: 053/4465500, mail: vlkpeter@yahoo.com

Halové MSR 
hrá sa s loptami WILSON US OPEN

10. 02. - 13. 02. TC Dixon Tenisia B. Bystrica  3 Antuka

Miesto konania: Hotel Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

M   65+ - 85+  10. 02. do 9:00

M   55+ - 60+  10. 02. do 12:00

M   45+ - 50+  11. 02. do 10:00

M   35+ - 40+  11. 02. do 14:00

Marek Novák, m.: 0905 524647, marektenis@zoznam.sk

Letné MSR 
hrá sa s loptami WILSON US OPEN

06. 07. - 09. 07. TK HSC Piešťany HSC SENIOR CUP 2012 6 Antuka

Miesto konania: Hlboká 92, 921 01 Piešťany

M   55+ - 85+  06. 07. do 8:30

M   45+ - 50+  06. 07. do 14:00

M   35+ - 40+  07. 07. do 10:00 

Ž  07. 07. do 11:00

Martin Studénka, m.: 0908 303815, mail: martin_studenka@yahoo.com
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Regionálne majstrovstvá 
hrá sa s loptami WILSON US OPEN

ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN 

12. 05. - 13. 05.  TK HSC Piešťany Letné majstrovstvá regiónu 6 Antuka
Miesto konania: Hlboká 92, 921 01 Piešťany
M   55+ - 40+  12. 05. do 8:30
M   35+ - 50+  12. 05. do 9:30
Ž  12. 05. do 9:30
Martin Studénka, m.: 0908 303815, mail: martin_studenka@yahoo.com

STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN 

12. 05. - 13. 05.  TJ Elán Veľký Krtíš  Letné majstrovstvá regiónu 4 Antuka
Miesto konania: Banícka 51, Veľký Krtíš
M   45+ - 85+  12. 05. do 8:30
M   35+ - 40+  12. 05. do 9:00
Ž  12. 05. do 11:00
Ing. Jozef Suláček, m.: 0903133528, mail: jozef.sulacek@gmail.com

VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN 

17. - 18. 12. 2011 TK Spišská Nová Ves Halové majstrovstvá regiónu 3 Antuka
Miesto konania: Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves
M   55+ - 85+  17. 12. do 9:00
M   45+ - 50+  17. 12. do 11:00
M   35+ - 40+  17. 12. do 13:00
Ž  18. 12. do 11:00
Peter Vlk, m.: 0918589024, mail: vlkpeter@yahoo.com

12. 05. - 14. 05. TC 92 Levoča  Letné majstrovstvá regiónu 5 Antuka
Miesto konania: TA-TC 92 Levoča, Potočná 26, 054 01 Levoča
M   65+ - 85+  12. 05. do 08:00
M   55+ - 60+  12. 05. do 08:30
M   45+ - 50+  12. 05. do 09:00
M   35+ - 40+  12. 05. do 10:00
Ž  13. 05. do 08:00
Vavrinec Sedlák, m.: 0903 906325, mail: tc92@levoca.eu, vased@zoznam.sk

Súťaž družstiev

Majstrovstvá Slovenska – hrá sa s loptami WILSON US OPEN
9. – 11. 9. alebo 16. – 18. 9. m 35+, m 45+, m 60+ Bude upresnené v rozpise súťaže (začiatkom júla 2012)

Regionálne Majstrovstvá
Bratislavský región M 35+, M 45+, M 60+ Bude upresnené v rozpise súťaže a na internetovej stránke regiónu

západoslovenský región M 35+, M 45+, M 60+ Bude upresnené v rozpise súťaže a na internetovej stránke regiónu

Stredoslovenský región M 35+, M 45+, M 60+ Bude upresnené v rozpise súťaže a na internetovej stránke regiónu

východoslovenský región M 35+, M 45+, M 60+ Bude upresnené v rozpise súťaže a na internetovej stránke regiónu

Dátum Organizátor turnaja Názov turnaja Počet dvorcov, Povrch
Účasť Prezentácia

Kontakt
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StreD
Maťo Stanko, hlavný organizátor, šéftréner 

v Slovenskej Ľupči, si pochvaľoval vynikajúcu at-
mosféru v hale počas súťaže. „Hralo sa na ôsmich 
kurtoch, pochopiteľne, nechýbali rodičia, ktorí si 
nenechali ujsť prvú tímovú súťaž svojich ratolestí,“ 
hovorí Stanko. Medzi dievčatami bol najlepší TK 
Žilina, pred TK TENNis Fun B. Bystrica, ŠK PEPAS 
Slovenská Ľupča a TC Dixon Tenisia B. Bystrica. 
Medzi chlapcami zvíťazil LTC Lieskovec pred Top 
Tennis Academy Zvolen, ŠK PEPAS Slovenská 
Ľupča a Benet LTC Bytča. Deti odchádzali s dip-

lomami, najviac sa tešili tričkám s  logom súťaže. 
V  regionálnom kole STRED štartovalo  

23 družstiev.
vÝCHoD

Obetaví tréneri Jedinákovci z TK Mladosť Košice 
sa postarali o organizáciu i účasť. Pre malý záujem 
hrali chlapci s  dievčatami. „Samozrejme, vyhrali 
chlapci,“ poznamenáva Peter Jedinák, ktorý vo svo-
jej informácii z turnaja zreferoval o poradí: „Víťazom 
sa stali chlapci TK Mladosť pred dievčatami Mladosť 
Košice A, na treťom mieste skončili dievčatá Mla-
dosť Košice B, na štvrtom dievčatá Mladosť C. Každé 

Mini Davis Cup a Fed Cup s nadáciou SPP

  StreD  

  vÝCHoD  

Mini Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou 
SPP pre deti do 7 rokov sa uskutočnil 
v dvoch termínoch na štyroch miestach. 
Na rozdiel od súťaže určenej deťom do 9 
rokov, táto nemá celoslovenské vyvrcho-
lenie. Víťazi si trofeje preberajú v regio-
nálnom kole. Prvé bolo v predposledný 
víkend novembra v  Slovenskej Ľupči, 
ďalšie v  záverečný novembrový víkend 
v  Košiciach, Trnave a  Bratislave. Na 
štyroch miestach štartovalo 86 družstiev.


