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atP WorlD tour FinalS
londýn, anglicko, 20. – 27. 11. 2011

D v o j h r a
Skupina a: Djokovič (1-Srb.) – Berdych (7-ČR) 
36, 63, 76(3), Ferrer (5-Šp.) – A. Murray (3-V. 
Brit.) 64, 75, Ferrer – Djokovič 63, 61, Berdych 
– Tipsarevič (9-Srb., nahradil A. Murrayho) 26, 
63, 76(6), Tipsarevič – Djokovič 36, 63, 63, 
Berdych – Ferrer 36, 75, 61.
Skupina B: Nadal (2-Šp.) – Fish (8-USA) 62, 

36, 76(3), Federer (4-Švajč.) – Tsonga (6-Fr.) 
62, 26, 64, Federer – Nadal 63, 60, Tsonga – 
Fish 76(4), 61, Tsonga – Nadal 76(2), 46, 63, 
Federer – Fish 61, 36, 63.
Semifinále: Tsonga – Berdych 63, 75, Federer 
– Ferrer 75, 63.
Finále: Federer – Tsonga 63, 67(6), 63.

Š t v o r h r a
Skupina a: B. Bryan, M. Bryan (1-USA) – Mel-
zer, Petzschner (7-Rak./Nem.) 67(4), 75, 10-7, 

Lindstedt, Tecau (6-Švéd./Rum.) – Bhupáthí, 
Paes (4-Ind.) 76(6), 61, B. Bryan, M. Bryan 
– Lindstedt, Tecau 61, 62, Bhupáthí, Paes – 
Melzer, Petzschner 75, 63, Bhupáthí, Paes – B. 
Bryan, M. Bryan 64, 62, Melzer, Petzschner 
– Lindstedt, Tecau 63, 64.
Skupina B: Fyrstenberg, Matkowski (8-Poľ.) 
– Llodra, Zimonjič (2-Fr./Srb.) 64, 57, 11-9, 
Mirnyi, Nestor (3-B-rus./Kan.) – Bopanna, 
Qureshi (5-Ind./Pak.) 76(2), 46, 11-9, Llodra, 

Zimonjič – Bopanna, Qureshi 76(6), 63, 
Mirnyi, Nestor – Fyrstenberg, Matkowski 64, 
63, Mirnyi, Nestor – Llodra, Zimonjič 46, 63, 
10-7, Fyrstenberg, Matkowski – Bopanna, 
Qureshi 62, 61.
Semifinále: Fyrstenberg, Matkowski – Bhu-
páthí, Paes 64, 46, 10-6, Mirnyi, Nestor – B. 
Bryan, M. Bryan 76(6), 64.
Finále: Mirnyi, Nestor- Fyrstenberg, Mat-
kowski 75, 63.

Roger Federer ako prvý hráč  
v histórii vyhral šiesty raz Turnaj 
majstrov. Obhajca prvenstva si 
vo finále dvojhry v londýnskej O2 
Aréne ako nasadená štvorka po-
radil s Francúzom Jo-Wilfriedom 
Tsongom (6.) 6:3, 6:7 (6) a 6:3. 
Vďaka rekordnému šiestemu titulu 
sa v historickej tabuľke dostal pred 
Ivana Lendla a Peta Samprasa. 
Federer má tituly z Masters 2003, 
2004, 2006, 2007, 2010, 2011. 

Švajčiar sa v jubilejnom 100. finále 
v kariére tešil zo zisku 70. cennej 
trofeje a vo veku 30 rokov sa stal 
zároveň najstarším víťazom Turnaja 
majstrov. Doteraz patril tento primát 
Rumunovi Illiemu Nastasemu, ktorý 
vyhral Masters ako 29-ročný (1975). 
Federer prešiel celým turnajom 
bez jediného zaváhania. Vyhral 
všetkých päť zápasov, čo znamená, 
že zinkasoval maximálnu prémiu 
1,63 milióna dolárov. Do rebríčka 
si pripísal 1500 bodov a  vrátil sa 
na tretie miesto pred Brita Andyho 
Murrayho, ktorý pre zranenie sla-
bín odstúpil z turnaja už po prvom 
zápase. Do semifinále sa neprebo-
joval ani prvý hráč rebríčka Novak 

Djokovič, ani druhý Rafael Nadal. 
Grandslamový rekordér, ktorý 

tohto roku nezískal ani jeden titul 
na veľkej štvorke, stále nestratil 
svoj lesk. V novembri nenašiel 
premožiteľa v rodnom Bazileji, ani 
v parížskej hale Bercy. Ťahá 17-zá-
pasovú víťaznú šnúru. „Je to skvelý 
záver sezóny, lepším spôsobom som 
tento rok ani nemohol zakončiť. 
Ďakujem mojej rodine i celému 

tímu, bez nich by som sa nikdy 
nestal šesťnásobným šampiónom. 
Veľká vďaka patrí aj fanúšikom  
a organizátorom turnaja. Jo-Wilfrie-
dovi blahoželám k skvelej sezóne 
a k výbornému turnaju. Poriadne 
ma vyšťavil, po finále sa cítim 
naozaj vyčerpaný. Teraz som mu 
odplatil prehru z Wimbledonu, na 
budúcoročnej olympiáde v Londýne 
možno bude mať šancu na revanš,“ 

povedal Švajčiar po svojom víťaztve. 
Tsonga nevyužil šancu stať sa 

vôbec prvým francúzskym víťazom 
Masters, postup do finále je však pre 
neho jedným z najväčších úspechov 
v kariére. Jediným Francúzom vo 
finále Turnaja majstrov bol v roku 
2001 Grosjean. Po finále zložil Tson-
ga Federerovi poklonu. „Rogerovi 
gratulujem. Dokázal, že aj keď má 
30 rokov, stále je najlepší.“ 

Federer nestratil svoj lesk
Švajčiarsky tenista predstihol v historickej tabuľke Lendla i Samprasa 

Slovenský tenis nemal tohto roku 
hráča na Turnaji majstrov v Londýne 
- naposledy nastúpil Michal Mertiňák 
vo štvorhre s  Čechom Františkom 
Čermákom na konci sezóny 2009, 
a  tak potešili aj menšie úlohy na 
veľkom podujatí. Svetovú jednotku 
Novaka Djokoviča viedol tréner Ma-
rián Vajda. A zástupcom Slovenska 
medzi rozhodcami na prestížnom 
turnaji ôsmich najlepších hráčov 
v singli aj v debli v O2 aréne bol na 
čiare Martin Babik.

„Bola to moja druhá účasť na Tur-
naji majstrov. Pred tromi rokmi som 
pôsobil v Šanghaji,“ povedal 38-ročný 
psychológ, pre ktorého je funkcia te-
nisového rozhodcu záľubou. „Beriem 
to ako vysoké ocenenie, že si ma or-
ganizátori vybrali. Zrejme mi k tomu 
pomohli výkony vo Wimbledone, kde 
som bol na čiare vo finále dvojhry 
mužov v posledných troch rokoch.“

Babik je špičkový slovenský teni-
sový rozhodca. Má účasť na troch 
olympijských hrách, mnoho razy na 
grandslamových turnajoch. Najviac si 
cení finále vo Wimbledone a Turnaj 
majstrov.

Babik hral v mladosti tenis v Ko-
šiciach, po rozdelení Československa 
sa dal na rozhodcovskú dráhu. Po-
stupoval rýchlo. V roku 1994 získal 
biely odznak rozhodcu, v  ďalšom 
už bronzový. S  košickým kolegom 
Petrom Hugecom rozhodovali na 
Australian Open 1997 a  o  tri roky 
neskôr na svojej prvej olympiáde 
v  Sydney. Do hlavného turnaja vo 
Wimbledone sa spočiatku dostal ako 
hráči cez kvalifikáciu v Roehamptone, 
v  posledných sezónach už prichá-
dzala pozvánka priamo do hlavného 
turnaja. Na londýnskej tráve bol 
dovedna jedenásť rokov. 

„Angličania si vždy otestovali 

rozhodcu, kým sa dostal do hlavného 
turnaja vo Wimbledone. Odskok lop-
tičky na tráve je špecifický, a to treba 
zohľadniť, získať prax,“ poznamenal.

V  novembri rozhodoval Martin 
Babik na empajri na najväčšom 
domácom turnaji Slovak Open v Bra-
tislave. Každý deň si vybral aj jeden 
zápas a  presunul sa na čiaru, aby 
nevyšiel z cviku. Priamo z bratislav-
ského turnaja sa potom presunul do 
Londýna.

„Jastrabie oko, ktoré bolo aj v lon-
dýnskej aréne, je veľkou pomocou pre 
rozhodcov,“ vysvetľoval. „Agresivita 
voči nim vymizla, záznam dopadu 
loptičky na veľkej obrazovke všetko 
vyjasní. Rozhodca má najťažšiu po-
zíciu na základnej čiare a vo štvorhre 
aj na servise, loptička letí dvestokilo-
metrovou rýchlosťou. Preto musí byť 
v  zápase koncentrovaný a  zároveň 
uvoľnený.“    (og)

Babik „pískal“ majstrom

víťazstvá 
na atP World tour Finals 

roger Federer 6 (7x vo finále)
Pete Sampras 5 (6x vo finále)
ivan lendl 5 (9x vo finále)
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Ak chcete dostávať náš mesačník od dvojčísla 1-2 pravi-
delne k prvému dňu jednotlivých mesiacov aj roku 2012, 
treba si ho u nás objednať. Predplatné je nezmenené (11 eur), 
treba ho poukázať do konca roka 2011 na číslo účtu 262 502 
2137/1100, variabilný symbol 2012. Odporúčame vám 
urobiť tak hneď, aby ste nezabudli! Súčasne upozorňujeme, 
že oneskorencom, ktorí zaplatia predplatné až po Novom 
roku, nebudeme posielať chýbajúce čísla.

Objednávací lístok nájdete na našej webovej stránke  
www.stz.sk. Poštou ho treba poslať na adresu: Mesačník TE-
NIS, STZ Marketing, s. r. o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Zradila nás  
moderná technika

Pri prenose menovky mládežníckych reprezentantov 
na rok 2012 z  jedného počítača do druhého vznikli 
v  minulom čísle nášho mesačníka chyby v  menách 
troch hráčov. Ospravedlňujeme sa a naprávame to uve-
dením správnych mien a klubovej príslušnosť hráčov:  
ročník 1995 – Jakub Oravec (TK Žilina), 1999 – David 
Juras (TK Slávia Agrofert STU Bratislava), Dominik 
Hrunčák (TK Slovan Bratislava).

Za Milanom Žilinčanom
Piateho novembra opustil rady tenistov vo veku 

nedožitých 84 rokov Milan Žilinčan. „Očko“ - ako ho 
prezývali, bol prvoligový hráč, no väčšiu tenisovú kariéru 
urobil ako tréner. Bol uznávaný nielen na Slovensku, ale 
aj v Čechách, ako typ rozvážneho učiteľa tenisu, ktorý 
nútil svojich zverencov veľa o tomto športe rozmýšľať. 
Bol lingvista a znalosť viacerých jazykov mu umožnila 
preštudovať množstvo zahraničnej literatúry. V čase, keď 
sa ešte tvorili aj rebríčky trénerov, patril do prvej česko-
slovenskej desiatky. V bratislavskom Slovane trénoval 
okrem iných Tajcnára, Macka, Dvoráčka, no venoval sa 
najmä výchove dievčat. Jeho zverenkyne Galádová, Ko-
čišková, Kozárová, Barčáková, Ďurkovičová, Šafáriková a 
Hanzelyová tvorili slovenskú ženskú špičku. Zo Slovana 
prešiel na Inter, kde trénoval Stanka, Nakládala, bratov 
Krtovcov, Jóčikovú, Bukovinskú, Bajčíkovú... Svoju 
trénerskú činnosť zakončil v TJ Spoje.

Česť jeho pamiatke!

objednávam si mesačník                        na rok 2012

Meno a priezvisko objednávateľa:

Adresa:

Zaväzujem sa poukázať do konca roka 2011 predplatné 11 eur  
na účet 262 502 2137/1100, variabilný symbol 2012.

V prípade, že predplatné poukážete bankovým prevodom,  
uveďte do poznámky svoje meno.  

O predplatnom  
Tenisu 2012

Táto výzva sa týka iba predplatiteľov nášho 
mesačníka, lebo TENIS dostávajú všetci hráči s platnou 
registráciou, rozhodcovia, tréneri, funkcionári a kluby. 
Tí, ktorí ho nedostávajú, si ho môžu objednať u nás. 
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rozpis halových majstrovstiev  
Slovenskej republiky v tenise na rok 2012

a/ všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia
1.  Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel 

tenisu, súťažného poriadku a tohto roz-
pisu.

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). Štvorhra 
sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a 

tretí rozhodujúci set sa 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 nenapl-
ní svoju nomináciu, o voľných miestach 
rozhodne STZ.
Náhradníci:
v prípade neúčasti hráča, hráčky nomi-
novaného priamo podľa rebríčka postu-
puje náhradník na priamu nomináciu, 
určený na základe rebríčkového posta-
venia. Ak sa hráč nominovaný priamo 
za región posunie do priamej nominácie, 
resp. nepríde na prezentáciu, má právo 
štartu náhradník z príslušného regiónu. 
V  prípade neúčasti hráča nominované-
ho STZ, resp. ak sa hráč nominovaný na 
kartu STZ posunie do priamej nominá-
cie alebo nominácie regiónu, má právo 
štartu náhradník na voľnú kartu STZ. Vo 
všetkých ostatných prípadoch rozhoduje 
usporiadateľ.

6.  Podmienky štartu: platná registrácia.
7.  Prezentácia: v prvom hracom dni do 

9,00 h.
8.  Žrebovanie: 15 minút po skončení pre-

zentácie z prítomných hráčov.
9.  Odporučený časový rozpis (pre dvoj-

dvorcovú halu): Hráč by nemal odohrať 

viac ako 3 zápasy denne. Posledný zápas 
denného programu v kategórii mládeže 
môže byť nasadený najneskôr o  21,00 
hod. hracieho dňa. Prestávka medzi 
posledným odohraným zápasom hrá-
ča a  jeho 1.zápasom nasledujúceho dňa 
musí byť minimálne10 hodín. 

Organizátor vzhľadom na priebeh súťaže 
môže urobiť úpravu časového rozpisu a 
pokiaľ má k dispozícii viac dvorcov vytvorí 
a  zverejní vlastný harmonogram. Úprava 
musí byť včas zverejnená.
10.  Lopty: WILSON US OPEN

Na každý zápas dvojhry a od semifiná-
le štvorhry 3 nové lopty. Od semifinále 
dvojhier výmena lôpt pred 3. setom.

11.  Rozhodcovia: vrchného rozhodcu 
a  jeho zástupcu nominuje STZ. Jed-
notlivé zápasy sa hrajú bez hlavných 
rozhodcov. Usporiadateľ je povinný 
od semifinálových zápasov zabezpečiť 
hlavných rozhodcov, prípadne  môže 
zabezpečiť rozhodcov aj na predchá-
dzajúce kolá. Vrchný rozhodca môže 
rozhodnúť o inom spôsobe rozhodo-
vania zápasov. Vrchný rozhodca (prí-
padne jeho zástupca) musí byť osobne 
prítomný počas finálových zápasov.

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

13.  Povinnosti usporiadateľa: 
- umožniť hráčom tréning deň pred 
oficiálnym otvorením M SR v čase od 
18,00 h a každý ďalší deň pred otvore-
ním a po skončení programu dňa, 
- zabezpečiť ukazovatele skóre s  me-
novkami hráčov od 1. kola, 
- denne spracovávať výsledky cez sys-
tém eTenis a po skončení majstrovstiev 
kompletnú správu a vyhodnotenie za-
slať 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: 
trieda M – 7 (ml., st. 
žiactvo, dorast), trie-
da M – 4 (ml. dorast) 

3.  Dátum, usporiada-
teľ, povrch: organi-
začné výbory budú 
zverejnené na www.
stz.sk.

4.  Prihlášky: prihlášky 
prijíma STZ v termíne: 
mladšie žiactvo:
do 23. 12. 2011
staršie žiactvo:
do 31. 12. 2011
mladší dorast:
do 7.  1. 2012
starší dorast:
do 28. 1. 2012
Hráč sa prihlasuje 
samostatne cez sys-
tém eTenis, kde si 
hneď po prihlásení 
skontroluje zaradenie 
do zoznamu prihláse-
ných.
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 po-
tvrdí príslušný regi-
ón, t.j. aj priamo no-
minovaných hráčov. 
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 7 dní 
pred začiatkom sú-
ťaže.

5.  Hosp. podmienky: 

Účastníci si hra-
dia všetky pobytové 
náklady (cestovné, 
stravu a  ubytovanie). 
Vklad do súťaže sa 
neplatí.

6.  Titul: víťazi jednotli-
vých disciplín získajú 
titul „Halový Majster 
SR na rok 2012“, do-
stanú diplomy, me-
daily a pohár, finalisti 
a semifinalisti diplo-
my a medaily.

7.  Povinnosti hráčov: 
a) Štartovať vo  dvoj-
hre a riadne dohrať 
súťaž
b) Nevzďaľovať sa po 
dobu účasti v  súťaži, 
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 uby-
tovania treba zaslať 
na adresu usporia-
dateľa najneskôr 14 
dní pred začiatkom 
súťaže, t.j. nie až po 
zverejnení nominá-
cie. Usporiadateľ nie 
je povinný zabezpečiť 
ubytovanie hráčom a 
sprievodu, ktorí o  to 
v termíne nepožiadali. 

Mladší žiaci    6. –   9. 1. 2012 TC Empire Trnava 3 Taraflex (koberec)

Mladšie žiačky    6. –   9. 1. 2012 TK Slovan Bratislava 2 Premier court (hard)

Starší žiaci 14. – 17. 1. 2012 TK Slávia Agrofert STU Ba 3 Decoturf (hard)

Staršie žiačky 14. – 17. 1. 2012 TJ Chemstar 2 Schöpp (koberec)

Mladší dorastenci 21. – 24. 1. 2012 TK Slovan Bratislava 2 Premier court (hard)

Mladšie dorastenky 21. – 24. 1. 2012 TC Empire Trnava 3 Taraflex (koberec)

Dorastenci 11. – 14. 2. 2012 TK Vysoké Tatry 2 Plexipave (hard)

Dorastenky 11. – 14. 2. 2012 TK Kúpele Piešťany CHIROSAN CUP 2 Taraflex (koberec)

CH/D ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast

Počet štartujúcich 32 32 32 32

Priama nominácia 13 7 7 9

Finalisti z MSR NVK 0 2 2 2

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 4 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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V ÝRO BA 
A  P R E DA J 
A N T U KY

w w w. re a l s t av- k r. s k

REALSTAV, 920 41 Leopoldov, Slovensko
e-mail: realstav.r@mail.t-com.sk

Tel.: 00421 33 / 733 1751-2, Fax: 00421 33 / 734 7370
Mobil: 00421 905 250 507

Medzinárodný turnaj juniorov do 18 rokov

ITF 2 U18 „The 19th Slovak Junior Indoor 2012“
8. - 15. 1. 2012

Miesto: TK Slávia Právnik
 Tematínska 5
 Bratislava - Petržalka
 Tel: 02 – 63830170
 Fax: 02-63830131
 E-mail: slaviapravnik@slaviapravnik.sk
Prihlášky (on-line): ITF / cez IPIN hráča 
 Fax : +44 208 392 4735 (oficiálny formulár ITF ) 
 Informácie na: www.itftennis.com/juniors
  V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na 

STZ alebo usporiadateľovi!
 Všetci hráči musia mať platný IPIN!!!!
Uzávierka prihlášok: 13. december 2011 do 14.00 hodiny
Termín: Kvalifikácia: 8. 1. 2012
 Hlavná súťaž: 9. - 15. 1. 2012
Prezentácia: Kvalifikácia: CH + D sobota 7. 1. 2012
 od 16.00 do 18.00 hod. v TK
 Hlavná súťaž: Chlapci – nedeľa 08. 1. 2012 
 od 16.00 do 18.00 hod. v TK
   Dievčatá- pondelok  09. 1. 2012
 od 16.00 do 18.00 hod. v TK
Počet štartujúcich: Kvalifikácia: Chlapci – 24; Dievčatá – 16
 Hlavná súťaž: Chlapci -  48; Dievčatá - 32
Povrch: Koberec (Marka Tennis Grain Court)
Lopta: Wilson Australian Open  
Vklad: Kvalifikácia – 40 USD
 Hlavná súťaž – 75 USD (ekvivalent v EURO) 
Ubytovanie:  Rezervovať písomne do 4. 1. 2012 u usporiada-

teľa turnaja faxom, prípadne na pevnú linku.

BaLiaCa TeChniKa a MaTeriáL

náKLaDná auTOMOBiLOvá DOPrava

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk
Víťazom turnaja sa stal piaty 

nasadený Nemec Cedric-Marcel 
Stebe, 21-ročný ľavák. Do počítača 
si pripísal 110 bodov a získal šek na 
84 900 USD. Zo 103. miesta poskočil 
na 81. – najlepšie v kariére.

Kližan si vybojoval miestenku 
na premiérové vydanie challenge-
rového Masters vďaka kvalitným 
výsledkom na sérii antukových 
turnajov v Taliansku. Zverenec 
trénera Karola Kučeru v septembri 
vyhral challenger v Janove, v San 
Maríne postúpil až do finále. Mar-
tin dal prednosť štartu v Sao Paule 
pred obhajobou vlaňajšieho titulu 
na bratislavskom challengeri Slovak 
Open. Keďže v Sao Paole neobhájil 

body z minulého roka, v rebríčku 
ATP klesol a po turnaji sa dostal do 
pozície slovenskej trojky.

Kližanove výsledky v  zelenej 
v  skupine: Andreas Beck (Nem.) 
– Kližan  6:3, 6:1, Reynolds (8-
USA) – Kližan 6:2, 3:6, 6:1, Bellucci 
(1-Braz.) – Kližan 3:6, 6:4, 7:6(7). 
Poradie: 1. A. Beck, 2. Bellucci, 
3. Ewynolds, 4. Kližan. Semifinále: 
Sela (Izr.-4) - Bellucci 6:4, 6:4, Ste-
be (Nem.-5) - Beck (Nem.-6) 5:7, 
7:6(3), 7:6(4), finále: Stebe - Sela 
6:2, 6:4.

Kližan v Sao Paole: 0:3
Premiéra slovenského tenistu na challengerovom Masters

Martin Kližan ukončil účin-
kovanie na challengerovom 
Masters v brazílskom Sao Pa-
ule (dotácia 220 000 dolá-
rov) s bilanciou 0:3. V zelenej 
skupine postupne podľahol 
Nemcovi Beckovi, Američa-
novi Reynoldsovi a  napokon 
aj domácemu Brazílčanovi 
Belluccimu, keď v rozhodujú-
cej časti nevyužil vedenie 5:3  
a v tajbrejku nepremenil za 
stavu 6:5 mečbal. 
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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
 Ing. Emil Vrábel

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo a listový kontakt
Tenisová hala,  
E. Belluša 2, 

921 01 Piešťany
tel.: 033 / 7742675
mobil: 0917976349
fax: 033 / 7626628

Úradné hodiny:
utorok, štvrtok  
17.00 - 19.00 h

sobota 
10.00 - 12.00 h

STreDOSLOvenSKý 
TeniSOvý ZväZ

Sekretárka
Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk
Sídlo: Partizánska cesta 93, 

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@azet.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
Marketingová manažérka

Ing. Darina Štuchalová
mobil: 0903/221 552

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

darina.stuchalova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Piešťany, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Piešťany, Rekreačná 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 
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peugeot.sk

NOVÝ PEUGEOT 308
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Dobrodružstvo sa začína! 
Aj vy môžete vyraziť na cestu za dobrodružstvom a bezstarostne jazdiť s predĺženou 4-ročnou 
zárukou a zimnými pneumatikami zadarmo*. Vyštartujte do kina na nový dobrodružný film
S. Spielberga a P. Jacksona Tintinove dobrodružstvá a k predajcom Peugeot, kde na vás čakajú 
ponuky ako z filmu. Presvedčte sa na testovacej jazde a na www.peugeot.sk!

V KINÁCH OD 3. 11. 2011

© 2011 Paramount Pictures and Columbia Pictures. All Rights Reserved.
Kombinovaná spotreba 4,2 – 7,2 l/100 km, emisie CO2 109 – 166 g/km. 
* 4 roky záruka/80 000 km. Zimné pneumatiky zadarmo do vyčerpania zásob.

Nový Peugeot 308 len za 12 640 €
so 4-rocnou zárukou a zimnými pneumatikami zadarmo
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Využite aj vy štátnu prémiu 66,39 EUR 
a získajte maximum zo stavebného sporenia 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., za 19 rokov pomohla už miliónom ľudí 
bezpečne a výhodne zhodnotiť svoje peniaze a fi nancovať vlastné bývanie. 

Podrobné informácie o všetkých výhodách stavebného sporenia vám ochotne 
poskytneme v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku 
alebo na tel. č. 02/58 55 58 55.

Darujte si štátnu prémiu 
66,39 EUR
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