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Do Viedne prichádza šampión
Najviac divákov čakajú v prvom kole Davisovho pohára v Buenos Aires
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Radek ŠTĚPÁNEK a Tomáš BERDYCH by mali byť oporami Čechov proti 
Belgicku

Koho nominuje nehrajúci kapitán 
USA Patrick McEnroe do tímu, 
nebolo v čase našej uzávierky ešte 
známe. Dá sa predpokladať, že víťaz-
nú zostavu nebude meniť. Roddick, 
Blake a Bryanovci sa budú musieť 
na antuke popasovať s nepríjemný-
mi súpermi, veď Rakúšania majú 
troch hráčov – Koubeka, Melzera 
a Eschauera – v prvej stovke a do 
štvorhry skvelého špecialistu Know-
leho, fi nalistu šanghajského Masters 
Cupu (so Švédom Aspelinom).

Ani Rusko, lanský finalista, to 
nebude mať ľahké. V Moskve privíta 
Srbsko, na čele s Djokovičom. Hos-
tia zažijú v Lužnikách premiéru vo 
svetovej skupine. 

Kórejčania 
do Nemecka

Ďalší nováčik v elitnej spoloč-
nosti, Peru, má výhodu domáceho 
prostredia, ale narazí na ťažkého 
protivníka – Španielsko. V šestnást-
ke najlepších je s odstupom 14 rokov 
aj Izrael. Do národného tenisového 
centra v Ramat Hašharone, kde hrali 
domáci tri ostatné víťazné daviscu-
pové stretnutia – s Luxemburskom, 
Talianskom a silným Čile, si to 
nasmerujú Švédi. Lanského semifi -
nalistu čaká súboj na horúcej pôde. 
Izrael so Selom, jediným svojím 
singlistom vo svetovej stovke, dnes 
disponuje vyrovnaným tímom so 
skúsenými hráčmi akými sú Okun, 
Erlich a Ram. 

Premožiteľ Slovenska, Kórejská 
republika, sa vo svetovej skupine 
objaví po dvoch desaťročiach. Pre 
Nemecko to zrejme nie je priveľmi 
atraktívny súper, hrať sa bude v 
Braunschweigu patriacom medzi 
tradičné tenisové mestá, ale iba vo 

štvortisícovej hale. Najväčšie hľa-
disko nachystala Argentína, ktorá 
nastúpi proti Veľkej Británii. Estadio 
Parque Roca v Buenos Aires má 
kapacitu 14-tisíc sedadiel. Najmenej 
tenisových fanúšikov – iba 2200 - sa 
pomestí do Saly Transilvania v Sibiu, 
kde Rumunsko hostí Francúzsko. 
Mimochodom, pred rokom sa stretli 
súperi v 1. kole v Clermont-Ferran-
de, kde domáci zvíťazili 4:1.

Česko favoritom 
proti Belgicku

Ostravská ČEZ aréna vlani hos-
tila Američanov, pravda, hralo 
sa na antuke. Česi tentoraz proti 
Belgicku zvolili rovnaké dejisko, ale 
iný povrch – tarafl exový koberec. 
Nehrajúci kapitán Jaroslav Navrátil 
ráta do dvojhier s Tomášom Ber-
dychom a Radkom Štěpánkom, ale 
oboch výborných tenistov by rád 
šetril, a tak mal ešte pred niekoľký-
mi dňami dilemu koho nominovať. 
„Nechcem, aby obaja hrali tri dni,“ 
povedal Navrátil, Berdychov osobný 
tréner. Vyberať bude zrejme z tých-
to hráčov: Damm, Vízner, Dlouhý, 
I. Minář. Na rozhodnutie mal čas 
po Australian Open, kde si mohol 
všetkých pozrieť v akcii.

(zw)

Kto chce vidieť aktuálneho držiteľa Davisovho pohára, stačí 
mu zájsť do susednej Viedne. V hale Ferry Dusika privítajú 
8. – 10. februára v prvom kole Rakúšania Američanov. Najlacnejšia 
vstupenka na tri dni stojí 51 eur. Súboj Rakúsko – USA bude jedným 
zo zaujímavých ťahákov februárového daviscupového víkendu.

1. kolo svetovej skupiny
8. – 10. februára 2008

RUSKO – SRBSKO: Moskva, Lužniky, hala - koberec, vzájomná bilancia: 2:1, kapacita 

hľadiska: 6480 ● ČESKO – BELGICKO: Ostrava, ČEZ aréna, hala – koberec, vzájomná 

bilancia: 6:3, kapacita hľadiska: 7500 ● ARGENTÍNA – VEĽKÁ BRITÁNIA: Buenos Aires,  

Estadio Parque Roca, vonku - antuka, vzájomná bilancia: 2:1, kapacita hľadiska: 14 097 ● 

IZRAEL – ŠVÉDSKO: Ramat Hašharon, Canada Stadium, vondku – tvrdý, vzájomná bilan-

cia: 0:0, kapacita hľadiska: 5000 ● NEMECKO – KÓREJSKÁ REPUBLIKA: Braunschweig, 

Volkswagen Halle, hala – antuka, vzájomná bilancia: 0:0, kapacita hľadiska: 4160 ● PERU 

– ŠPANIELSKO: Lima, Jockey Club Del Peru, vonku – antuka, vzájomná bilancia: 0:0, kapa-

cita hľadiska: 3600 ● RUMUNSKO – FRANCÚZSKO: Sibiu, Sala Transilvania, hala – tvrdý, 

vzájomná bilancia: 1:7, kapacita hľadiska: 2200 ● RAKÚSKO – USA: Viedeň, Ferry Dusika 

Hallenstadion, hala – antuka, vzájomná bilancia: 0:2, kapacita hľadiska: 6200

Prognóza mesačníka

 na postup do štvrťfinále:

Rusko, Česko, Argentína, 
Izrael, Nemecko, Španielsko, 
Francúzsko, USA

Slovensko hrá až v apríli 
Slovensko bude hrať v tomto ročníku Davisovho pohára opäť 

v I. skupine euro-africkej zóny. Roku 2006 z elitnej šestnástky vypadlo 
po prehre s Belgickom a vlani tím kapitána Miloslava Mečířa v baráži 
o postup podľahol Kórejskej republike. 

V aprílovom termíne (11. – 13. 4. 2008) privítame pravdepodobne 
v Bratislave Gruzínsko. Slovensko by podľa papierových predpokla-
dov malo byť favoritom na víťazstvo. Aj preto nás bude zaujímať, ako 
dopadne prvé kolo svetovej skupiny. Tímy, ktoré v ňom prehrajú, totiž 
v septembri čaká baráž so súpermi postupujúcimi z jednotlivých zón. 
O dvojiciach bude rozhodovať žreb.



Podľa koncoročného hodno-
tenia Tennis Europe obsadilo 
Slovensko v celkovom poradí 
krajín 11. miesto. Najlepšie 
postavenie v rebríčku dosiahli 
naši tenisti v kategórii juniorov – 
5. miesto. V celkovom poradí je 
po tretí raz za sebou lídrom Rus-
ko, ktoré je na čele v troch,  z pia-
tich hodnotených kategórií.

Rebríčky krajín za rok 2007 
podľa TE - celkovo: 1. Rusko 
5073 b., 2. Francúzsko 4197, 
3. Nemecko 2896, 4. Taliansko 
2520, 5. Česko 2271, 6. Španiel-
sko 2068, 7. Holandsko 1678, 
8. Chorvátsko 1223, 9. Ra-
kúsko 1134, 10. Belgicko 1116, 
11. Slovensko 1109. Profesio-
náli: 1. Rusko, 2. Francúzsko, 
3. Španielsko,... 14. Slovensko. 
Juniori: 1. Rusko, 2. Česko, 
3. Francúzsko, 5. Slovensko. 
Seniori: 1. Nemecko, 2. Talian-
sko, 3. Rakúsko,... 21. Sloven-
sko.  Vozičkári: 1. Holandsko, 
2. Francúzsko, 3. V. Británia, 
Slovensko - bez hodnotenia.

Juniorom 
SR patrí 

5. priečka

V hlavnom turnaji dvojhry na Australian Open 2008 sa predstavili 
traja slovenskí tenisti – Lukáš Lacko, Daniela Hantuchová a Dominika 
Cibulková. Prvé grandslamové podujatie roka sa začalo v čase 
uzávierky nášho mesačníka, preto ho priblížime až v treťom čísle 
Tenisu.
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Najlepší vo štvorhre

CENNÍK INZERCIE 2008
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Na južnú pologuľu sa vybralo 
deväť Slovákov – vrátane dvoch 
juniorov (Klempa, Tabaková). Klec, 
Mertiňák a Hrozenská stroskotali 
v kvalifikácii dvojhry, z ktorej si, 
našťastie, postup vybojoval Lukáš 
Lacko. Ak by sa mu to nepodarilo, 
mal by slovenský tenis po prvý raz od 
roku 1994 v mužskej dvojhre absen-
ciu. Michal Mertiňák v Melbourne, 
i po vyradení v kvalifi kácii dvojhry, 
zostal kvôli štvorhre. A na ňu sa 
špecializuje aj najlepšia slovenská 
deblistka Janette Husárová.

Lukáš Lacko, člen NTC, nezačal 

rok optimálne. Výsledkovo pokračo-
val v neúspešnej sérii z konca sezóny 
2007. Po októbrovom víťazstve na 
veľkom challengeri v dánskom Kol-
dingu – najcennejšom v kariére – bol 
v rebríčku najvyššie – už 133. Na 
úspech však nenadviazal, prehral šesť 
zápasov v sérii a klesol na 150. miesto. 

Melbournská kvalifi kácia, ktorú 
20-ročný Lukáš absolvoval v sprie-
vode trénera NTC Branislava Se-
káča, však priniesla obrat. Proti 
skúsenému Waskemu mu prialo 
i šťastie – po prehranom prvom 
sete v tajbrejku druhého Nemec pre 
zranenie odstúpil. Proti krajanovi 
Ivovi Klecovi odvrátil v 2. kole pri 
vlastnom podaní za stavu 3:6, 4:5 
dva mečbaly a v treťom sete mal 
viac síl ako súper. Ten končil zápas 

v kŕčoch. „V teple bol súboj náročný 
pre oboch,“ konštatoval piešťanský 
rodák Lacko. Finále kvalifikácie 
s Rusom Ledovskichom zvládol bez 
problémov. „V druhom sete som už 
dominoval,“ povedal slovenský hráč 
po výhre 6:4, 6:1. Podstatné je, že pri 
absencii Hrbatého vybojoval Lacko 
vybojoval pre slovenský tenis účasť 
v hlavnom turnaji dvojhry mužov 
na Australian Open a sám si dokázal, 
že už môže pomýšľať na pravidelnú 
účasť na grandslamoch. Zatiaľ sa 
v hlavnom pavúku veľkej štvorky 
objavil iba v Melbourne – vlani 
a tohto roku. 

Lukáš Lacko v kvalifikácii - 
1. kolo: - Waske (Nem.) 4:6, 6:6 (v ta-
jbrejku priebežne 6:2) - skreč, Waske 
odstúpil, 2. kolo: - Klec (SR) 3:6, 7:6 
(5), 6:1, 3. kolo (fi nále): - Ledovskich 
(Rus.) 6:4, 6:1

Lacko sa v Melbourne chytil

Krajiny vo dvojhre mužov AO 2008
•  128 tenistov pochádza z 32 krajín 
•  Najviac je z Francúzska – 16, USA 15, Španielska 13, Argentíny 12, 

Nemecka a Austrálie po 8, Ruska 6.... 
•  Jedného hráča, okrem Slovenska, má i Holandsko so širokou základňou 

hráčov, ale i Švédsko, šesťnásobný daviscupový šampión 



Goolagongová 
jednotkou 

po 30 rokoch

Na čele rebríčka mala Austrál-
čanka roku 1976 stráviť dva týždne. 
Víťazka 7 grandslamových turnajov 
má už 56 rokov a dodatočná sa-
tisfakcia ju mimoriadne potešila. 
Do štatistiky líderiek rebríčka sa 
zaradila na samý koniec. Evonne 
ukončila kariéru roku 1985.Vinou 
omylu si nemohla vychutnať oslavu 
z pozície svetovej jednotky, lebo 
pri vkladaní výsledkov turnajov do 
počítača sa jej nezapočítali všetky 
body. Po víťazstve na turnaji Virgi-
nia Slims v Los Angeles v apríli 1976 
totiž mala predstihnúť legendárnu 
Chris Evertovú o 0,8 bodu. „Pravda 
sa ukázala a ja som rada, že sa to po 
toľkých rokoch vyriešilo,“ povedala 
Austrálčanka. Počítačové poradie 
existuje od roku 1975. Bud Collins 
(Boston Globe), veterán medzi teni-
sovými novinármi, bol nadšený, že 
sa krivdu podarilo napraviť. „Tento 
fakt nebude chýbať v nasledujúcom 
vydaní mojej Tenisovej encyklopé-
die 2008,“ poznamenal Američan.

Venus WILLIAMSOVÁ so svojím snúbencom

Evonne Goolagongová Cawleyová sa dočkala. Po tridsiatich rokoch 
sa stala svetovou jednotkou, v poradí šestnástou. 

Evonne Goolagongová v aktívnej 
kariére a teraz s trofejou za post 
svetovej jednotky

Svetové jednotky 
v histórii

Steffi   Grafová 377

Martina Navrátilová 332 

Chris Evertová 260 

Martina Hingisová 209 

Monica Selešová 178 

Justine Heninová 99 

Lindsay Davenportová 98 

Serena Williamsová 57 

Amélie Mauresmová 39 

Tracy Austinová 21 

Kim Clijstersová 19 

Jennifer Capriatiová 17 

Maria Šarapovová 14 

Arantxa Sanchezová 12

Venus Williamsová 11 

Evonne Goolagongová 2 

Za menom je počet týždňov na čele, Grafo-

vá je rekordérkou medzi ženami i mužmi.

Únia európskej športovej tlače (UEPS), na základe svojej ankety 
vyhlásila za najúspešnejších športovcov Európy Rogera Federera a 
Justine Heninovú. Náskok v počte získaných hlasov je jednoznač-
ným vyjadrením suverenity oboch svetových jednotiek. Bazilejský 
rodák vyhral anketu UEPS už štvrtý raz v sérii, čo sa zatiaľ nikomu 
z mužov nepodarilo. Aj Heninová vyhrala štvrtýkrát, ale nie v rade 
(02, 03, 06, 07).

 Výsledky ankety UEPS o európskeho športovca roku 2007, 
muži: 1. Federer (Švajč.,  tenis) 92 b., 2. Räikkönen (Fín., F1) 28, 
3. Ronaldo (Port., futbal) 14. Ženy: 1. Heninová (Belg., tenis) 68, 
2. Isinbajevová (Rus., atletika) 34, 3. Klüft ová (Švéd., atletika) 32.

Tenisti ovládli Európu

Prvým potrestaným hráčom za 
tipovanie v tenise sa stal Talian 
Alessio Di Mauro. V novembri 
dostal 9-mesačný dištanc, keď ho 
usvedčili z uzavretia 120 stávok na 
úrovni 10 až 15 eur. Ďalšími dvo-
ma potrestanými sú jeho krajania 
Potito Starace a Daniele Bracciali. 
Asociácia tenisových profesionálov 
po zavedení antikorupčných pravi-
diel postupuje neúprosne: Starace 
(31. v rebríčku v čase udelenia 
trestu) si nezahrá šesť týždňov a 
zaplatí pokutu 20 800 eur, Bracciali 
dostal 3 mesiace a pokutu 14 000 
eur. Tresty nadobudli platnosť 

1. januára 2008. ATP chce dosiah-
nuť, aby hráči či tímy okolo nich 
netipovali stretnutia. U Staraceho 
malo ísť o 5 stávok pred dvoma 
rokmi s celkovou hodnotou jeho 
vkladov okolo 90 eur. Bracciali mal 
v rokoch 2004 až 2005 stávkovať 
50-krát, každý jeho vklad mal byť 
5 eur. Ani jeden z Talianov ne-
tipoval vlastné zápasy. Považujú 
sa sami za obetných baránkov, 
ba zastal sa ich Ivan Ljubičič, 
v minulosti prezident združenia 
hráčov pri ATP. „Zaplatili privyso-
kú cenu. No neriadili sa pravidla-
mi,“ povedal Chorvát.

Taliani dostali trest 
za tipovanie

Alessio DI MAURO je na kolenách – tenis si nezahrá deväť mesiacov

Venus sa bude vydávať
Bývalá svetová jednotka a šesť-

násobná grandslamová šampiónka 
Venus Williamsová sa bude vydá-
vať! Staršia z čiernych sestier sa 
zasnúbila s 32-ročným profesionál-
nym golfi stom Hankom Kuehnem, 
s ktorým dlhšie chodila. 

Dallaský rodák sa už vlani ob-
javil v hľadisku Wimbledonu a US 
Open na zápasoch sestier William-
sových. Kuehne ukončil roku 1999 
na univerzite štúdium komunikácie 
a stal sa profesionálom. Na odme-
nách v kariére zarobil 2,5 milióna 
dolárov, Venus viac ako 18 milió-
nov. Pochádza zo športovej rodiny, 

otec ho dal na golf už v útlom det-
stve. Tomuto športu sa venuje jeho 
sestra aj brat Trip, ktorý skončil 
roku 1994, ako amatér, druhý za 
Tigerom Woodsom. Ale napokon 
zostal amatérom. Hank, tak ako 
Venus, žije v Palm Beach Gardens  
na Floride. Bol už ženatý, s exman-
želkou Nicole má trojročného syna. 
Ten sa volá Henry August Kuehne 
III, lebo jeho otec, s rovnakým ce-
lým menom, má poradové číslo II. 
Po rozvode sa Hank zblížil s Venus 
a zdá sa, že po januárových zásnu-
bách sa v rodine Williamsových 
očakáva svadba.
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Šéft réner NTC Milan MARTI-
NEC odpovedal na naše otázky 
niekoľko dní po tradičnom no-
vembrovom tatranskom kondič-
nom sústredení. Po ňom nasledo-
vala decembrová herná príprava 
a vstup do novej sezóny.

 S akým pocitom ste uzatvárali 
rok 2007?

Hodnotíme tradične na jeseň. 
Vtedy schvaľujeme členov NTC 
na nasledujúci rok. Na rozdiel od 
roku 2006, ktorý bol veľmi úspeš-
ný, vlaňajšok bol slabší. Predvlani 
až piati hráči splnili výkonnostné 
plány. Prišlo však ťažšie obdobie. 
Účasť na vyšších turnajoch, kde je 
lepšia konkurencia. Okrem toho 
Lukáša Lacka a Andreja Martina 
pribrzdili zranenia – v oboch 
prípadoch členka. Lacko zostal za 
vytýčeným plánom o 17 miest, mal 
byť 120. na svete. Pravda, herne 
sa zlepšil, drží krok s tenistami 
druhej stovky a do prvej by sa mal 
dostať  už v tejto sezóne. Martin 
Kližan má zo svojich rovesníkov 
v rebríčku ATP pred sebou iba 
Američana Younga a Japonca 
Nišikoriho. Rovnako starým hrá-
čom z okolitých krajín vo vlaňajšej 
sezóne pekne utiekol.

 V centre zostávajú – okrem 
Pavla Červenáka - tí istí hráči, 
ktorí v ňom boli vlani. Nik nový 
nepribudol, hoci sa očakávalo, že 
rady rozšíria bratia Gašparetzov-
ci. Prečo to nevyšlo?

Niekoľkokrát som hovoril s ich 
rodičmi. Chceli sme, aby Ró-
bert, i jeho starší brat Alexander, 
vstúpili do NTC. V súčasnej fáze 
sa rozhodli absolvovať prípravu 
v Prostějove. Pravda, nevylučuje-
me neskoršiu spoluprácu. Čo sa 
týka ďalších adeptov na členstvo, 
kritériá na zaradenie do NTC 
nesplnili. Žiaľ, nezaznamenali 
výraznejší vzostup. 

 Vráťme sa ešte k Pavlovi 
Červenákovi, ktorý trénuje s Bo-
risom Borgulom. Prečo v NTC 
skončil?

Bol v ňom tri roky a zmluvu so 
zväzom nepredĺžil. Sezóna mu ne-
vyšla. To bolo sklamanie pre neho 
i trénerov. Prečo? Hlavným dôvo-
dom je zrejme jeho nevyrovnaná 
psychika. Potenciál mu nechýba, 
ale jeho nesústredenosť poznačila 
nielen zápasy, ale aj jeho tréningy. 

Škoda, že z centra odišiel. Ale 
naďalej zostáva v širšom výbere 
Davis Cupu a ako sparingpartner 
hráva aj v NTC.

 Pre tréningovú činnosť v NTC 
je typická tímová práca. Tréneri 
sa striedali pri hráčoch nielen na 
tréningoch, ale aj na turnajoch. 
Teraz dochádza k určitej zmene. 
Budete pracovať aj individuálne. 
Čo si vynútilo túto zmenu?

Hráči, ktorí postupujú v reb-
ríčku smerom k prvej stovke, 

potrebujú väčšiu individuálnu 
starostlivosť. Pôvodne mal začať 
trénovať s Lackom Matej Lipták. 
Ten však odstúpil od dohody s 
odôvodnením, že jeho odchod z 
Prostějova, kde je trénerom, nie 
je jednoduchý. So štyrmi mužmi 
budem pracovať ja s Braňom 
Sekáčom s tým, že prioritu bude 
mať Lacko, ktorý je najvyššie 
v rebríčku. Naďalej však bude 
fungovať vzájomná tímová spo-

lupráca hráčov i trénerov NTC, 
čo sa v minulosti osvedčilo..  

 V minulosti bolo v NTC viac 
mužov. Teraz majú ženy presilu. 

Je to prvý raz. Štyria muži a se-
dem hráčok v ženskej zložke. Tes-
ne pred koncom roka oznámila 
ukončenie profesionálnej kariéry 
Jana Juricová. Rozhodla sa tak po 
sérii chorôb a zranení. Ženy budú 
trénovať s Ladislavom Simonom, 
ktorý by mal mať v opatere Rybá-
rikovú a Nociarovú. Ďalšie dve – 
Boczová a Wienerová - budú hrať 
viac pod taktovkou Petra Hubera 
a Kučová, Tabáková a Juríková 
zasa s Martinom Zathureckým. 
Výber dievčat je dobrý, všetky 
môžu postupovať hore.

 Najlepší slovenský tenista 
Dominik Hrbatý často vyčíta 
mladým hráčom nedostatok usi-
lovnosti. Súhlasíte s ním?

Áno, očakával by som od nich 
väčšiu pracovitosť, cieľavedomosť, 
samostatnosť. Želal by som si, 
aby z týchto mladých hráčov 
vyrástli osobnosti – v športo-
vom živote, ale aj v súkromí. 
Aby si ich vážilo široké okolie. 
Zatiaľ to tak nie je. Ja hovorie-

vam, že sú to počítačové deti...

 Ďalšou novinkou v NTC je 
možnosť vyššieho  počtu tur-
najov hradených zväzom. Podľa 
akého kľúča budete postupovať?

Už v minulosti, keď mali hráči 
zmluvne garantovaný počet 12 
hradených turnajov, STZ často 
hráčov podporoval výrazne nad 
tento limit. Boli prípady, že niek-
torí hráči mali zaplatených i vyše 
20 turnajov. Teraz sú hráči moti-
vovaní tak, že ak splnia predbežný 
výkonnostný plán v polovici sezó-
ny a potom aj koncoročný na záver 
sezóny, tak majú garantované, že 
im STZ uhradí 19 turnajov.

 Cítite zadosťučinenie v tré-
nerskej robote?

V živote som mal šťastie na 
dobrých zverencov. Či to bola 
Habšudová, Kaščák, ale aj iní. 
Práca s nimi bola jednoduchšia 
ako so súčasnou generáciou, ktorá 
má sklony k pohodlnosti. Treba si 
uvedomiť, že do NTC prichádzajú 
mladí tenisti, ktorí nie sú v rebríč-
ku. Pomáhame im dostať sa doň 
a posúvať sa vyššie. Treba s nimi 
trénovať i cestovať na turnaje. Je to 
práca veľmi náročná na čas. 

 S čím by ste boli spokojný 
ako šéftréner NTC, na konci 
roka 2008?

Keby sa jeden z mužov a jedna 
žena dostali do prvej svetovej stov-
ky. To je pre NTC hlavná výzva. 

 Ste trénerom daviscupové-
ho tímu Slovenska. Na jeseň, 
v prehranej baráži s Kórejčanmi 
o postup do svetovej skupiny, 
naše družstvo nemalo hráča sve-
tovej stovky. Bude ho mať v apríli 
v stretnutí s Gruzínskom?

To je ťažké odhadnúť. Ale verím 
v návrat Hrbatého a dúfam, že 
Lacko mu bude sekundovať. Zatiaľ 
je problémom partner pre Mer-
tiňáka do štvorhry. Povzbudivé 
sú však deblové výsledky dvojice 
Polášek – Zelenay. Ponúkajú sa 
teda možnosti.

 A čo Karol Beck? V minulosti 
ste ho trénovali, teraz ho vídate 
po dvojročnom dištanci zbie-
rať body na malých turnajoch. 
K návratu do tímu sa vo svojich 
vyjadreniach stavia negatívne.

Karol určite má na to, aby ne-
ustále postupoval v rebríčku. 
Keďže poznám jeho tímového 
ducha verím, že sa situácia vyrieši 
a ešte ho v daviscupovom tíme 
uvidíme.

 Zuzana WISTEROVÁ

Jedenásť hráčov vstupuje v Národnom tenisovom centre do novej 
sezóny. Hlavným plánom je, aby sa jedna zo siedmich žien a jeden 
hráč z mužského kvarteta, prebojovali roku 2008 do rebríčkovej 
svetovej stovky.

Ženy majú v NTC presilu
Šéftréner Milan Martinec o roku 2007 a plánoch na novú sezónu
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BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL

NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Česť celej výpravy zachraňovala 
- a zároveň veľký úspech  dosiahla 
- postupom až do finále Petra 
Uberalová. 

Stop už v prvom kole

Kuchárovej síce nechýbala aktivita 
a agresivita proti Ruske Tugarinovej, 
no urobila veľa chýb hlavne s for-
hendu. Vo vyrovnanom zápase si 
neverila, že môže vyhrať.
Schmiedlová zohrala vcelku dobrý 
zápas proti nasadenej Nemke Bec-
kovej, no podobne ako Kuchárová, 

urobila viac chýb, ako súperka. 
Najviac sa trápila so servisom, počet-
nými dvojchybami uhrala minimum 
gemov pri svojom podaní.
Fabian nastúpil proti 7. nasadenému 
Nemcovi Kaczynskému. Súper bol 
nad jeho sily. Neskorší semifi nalista 
prevyšoval Patrika lepším pohybom 
i väčšou istotou v úderoch.
Kmeťko na Taliana Palma tiež ne-
stačil. Vo výmenách bol so súperom 
vyrovnaný, no podanie i return boli 
u neho podstatne slabšie. Navyše ho 
bolelo rameno, a tak hladko prehral.

Náročná cesta do finále

Uberalová sa v úvodnom ko-
le dosť trápila. Jej výkon však stúpal 
od zápasu k zápasu, hoci cesta do 
finále nebola vôbec jednoduchá. 
Veď celkovo odohrala zo 6 zápasov 
4 trojsetové. Najťažší a zároveň 
najkvalitnejší zápas hrala v 3. kole 
proti Talianke Moratelliovej. I v se-
mifi nálovom súboji na centrálnom 
dvorci proti Ukrajinke Kozlovovej 
získala obdiv u divákov za veľmi 
odvážny a bojovný výkon. Finálová 
prehra s minuloročnou víťazkou, 
Ruskou Gavrilovou, vôbec neubrala 
Petre na celkovom veľmi pozitívnom 
dojme. Súperka mala vo fi nále viac 
skúseností, väčšiu fyzickú prevahu 
i viac istoty.

Vo štvorhre iba štvrťfinále

Chlapci sa dostali dvoma víťaz-
stvami do štvrťfi nále, kde nestačili 
na lepšie hrajúcich Lotyšov. Dievčatá 
museli predčasne ukončiť zápas proti 
Češkám pre žalúdočné problémy 
Uberalovej, a tak sa tiež museli 
uspokojiť so štvrťfi nále.

Turnaj bol veľmi dobre obsadený, 
v oboch kategóriách – chlapcov 
i dievčat - sa nasadenie prvých 
dvoch hráčov zhodovalo s európ-
skym rebríčkom. Účasť vo fi nále je 
pre Petru Uberalovú mimoriadnym 
úspechom, veď v tejto kategórii bude 
hrať ešte v tomto roku.

Daniel ČÁLIK,
tréner vypravy

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk

Uberalovú obdivovali za odvahu
Naši najlepší do 14 rokov v Genevieve de Bois pri Paríži

Začiatkom decembra sme sa tradične zúčastnili na medzinárodnom 
turnaji 1. kategórie do 14 rokov v meste Genevieve de Bois pri Paríži. Z 
našich reprezentantov hrali hlavnú súťaž Michala Kuchárová, Karolína 
Schmiedlová, Petra Uberalová, Patrik Fabian a Tomáš Kmeťko. 

Na snímke vľavo Petra UBERALOVÁ s víťazkou GAVRILOVOU z Ruska.  Slováci 
vo Francúzsku - zľava: Karolína SCHMIEDLOVÁ, Patrik FABIAN, Tomáš KMEŤ-
KO, Petra UBELAROVÁ, Michala KUCHÁROVÁ, tréner Daniel ČÁLIK. 

Tenisová škola SUNBALL 
hľadá tenisových trénerov 

pre sieť hotelov ALDIANA a iné 4-5 hviezdičkové hotely 
v prímorských krajinách. Možnosti pôsobenia od 2 týždňov, 
ale aj celoročne. Ideálne pracovné podmienky a možnosti 
dobrého zárobku. Dôležitá znalosť minimálne jedného 
cudzieho jazyka.

Bližšie informácie na: tel. č. 0049 177 388 9278
e-mail: info@sunball-tennis.com
www. sunball-tennis.com
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V programe vystúpil s úvodným 
referátom športový riaditeľ STZ Vla-
dimír Habas. Zameral sa v ňom na

- nový systém práce s talentova-
nou mládežou

- úlohy a ciele reprezentačných 
družstiev, najmä DC a FC

- činnosť tréningových centier 
STZ – NTC, SVT, TSM

- systém starostlivosti pri zabez-
pečovaní prípravy reprezentantov, 
osobitne vo zväzovom centre prí-
pravy (NTC)

- kritériá pre zaradenie do jednot-
livých stredísk

- individuálnu podporu vybra-
ných hráčov, ktorí nie sú členmi 
stredísk

Prezident o detskom tenise

Prezident STZ Tibor Macko sa 
zaoberal oblasťou detského tenisu, 
analýzou jeho súčasného stavu a 
jeho perspektívami. Podrobnejšie 
sa zaoberal projektom výučby tenisu 
na základných školách, kde sa roku 
2008 uskutoční skúšobné testova-
nie osvojovania si základov tenisu 
v rámci hodín telesnej výchovy. 
V ďalšej fáze informoval o priebe-

hu a skúsenostiach z detského DC 
a FC.

Stanislav Hurtoň prezentoval 
pilotný program zdokonaľovania 
podania, ktorý uplatňuje v teniso-
vom klube TK Slovan Slovenská 
sporiteľňa Bratislava. Program po-
zostával z tréningu zameraného 
na zdokonaľovanie techniky po-
dania a na súbežné zlepšovanie 
všeobecných a špeciálnych fyzických 
schopností. V praxi sa prezentovali 
cvičenia na nácvik a zdokonaľovanie 
podania, kombinované intervalmi 
aktívneho odpočinku, počas ktorých 
boli na programe aj ukážky cvičenia 
na rozvíjanie špeciálnej sily paže, 
trupu, nôh, na zrýchlenie pohybu 
paže s raketou, cvičenia na rozvoj 
obratnosti, pohyblivosti, ako aj rôzne 
kompenzačné cvičenia. Záverom 
prednášajúci konštatoval, že hráči 
absolvovaním programu dosiahli 
výrazné zlepšenie podania.

Psychológ aj o spolupráci 
tréner - rodič

Prednáška Tomáša Gurského 
s názvom „Koučovanie a psychika 
v tenise“ nadväzovala na obdobnú 

prednášku v marci 2006 (viď články 
v našom mesačníku 2006, č. 5 a 6). 
Autor sa opäť sústredil najmä na 
psychologické aspekty koučovania 
v dlhodobej a krátkodobej perspek-
tíve, ďalej na dôležitosť spolupráce 
trénera s rodičmi, na výhody resp. 
nevýhody skupinového a individu-

álneho tréningu, zákonitosti her-
ného tranzu, na mentálne postoje 
a vlastnosti úspešných trénerov aj 
na rôzne formy spolupráce so špor-
tovým  psychológom. Prednášateľ 
ponúkol trénerom aj psychologické 
testovanie, následné konzultácie 
prostredníctvom internetovej strán-
ky www.top-fi t.sk  a študijné materi-
ály z psychológie športu.

O modernom podaní

Tréneri NTC Peter Huber a Mar-
tin Zathurecký predstavili ukážky 
moderných metód zdokonaľovania 
podania a volejov s členkami NTC 
Lenkou Juríkovou a Dominikou 
Nociarovou. Tréneri sa snažili uká-
zať netradičnou formou zlepšenie 
úderovej rýchlosti pri prvom podaní 
rýchlejším pohybom ruky. Druhou 
formou zlepšenia podania dosiahli 
jeho zvýšenú úderovú rýchlosť po-
mocou využitia akčnej a reakčnej 
sily zeme.

Zdokonaľovanie volejov prevá-
dzali pomocou využitia odrazovej 
sily, odrazovej dĺžky a dosahu pri 
cvičeniach na sieti. Tréneri použili 
kombináciu tenisovej a kondičnej 
formy prípravy. Na záver praktickej 
časti tréneri oboznámili prítomných 
so systémom práce v NTC.

Národné tenisové centrum  v Bratislave bolo začiatkom decembra 
dejiskom pravidelného seminára trénerov, na ktorom sa zúčastnilo 
rekordných 80 trénerov z celého Slovenska!

Seminár trénerov v NTC

Pohľad na účastníkov seminára
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Prednáška športového riaditeľa STZ Vladimír HABASA

F
O

TO
: D

u
ša

n
 B

A
R

B
U

Š

2222   

Pokračovanie na s. 27



Davis Cupu 2007
Mike a Bob BRYANOVCI, James BLAKE, Andy RODDICK



Najlepší tenisti S
Daniela HANTUCHOVÁ 

FOTO: Dušan BARBUŠ



i Slovenska 2007
VÁ a Dominik HRBATÝ
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Davis Cupu 2007
Mike a Bob BRYANOVCI, James BLAKE, Andy RODDICK

Dominika NOCIAROVÁ (vľavo) a Lenka JURÍKOVÁ, členky NTC, pri demonštrácii podania a pomocných cvičení

V dňoch 4. – 6. apríla 2008 

bude v Národnom tenisovom 

centre v Bratislave. školenie 

rozhodcov I. a II. triedy 

Žiadame všetkých záujem-

cov, aby prihlášky zasielali 

do 27. marca 2008 na ad-

resu:

Slovenský tenisový zväz, 

Mgr. Miriam Ďuricová, 

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

e-mail: miriam.duricova@stz.sk 

fax: 02/492 09 882

Bližšie informácie budú mať 

účastníci v pozvánke.

Školenie 

rozhodcov 

I. a II. triedy

Plán školení a seminárov
trénerov na rok 2008

Školenia:

a) Školenie trénerov II. triedy 

 (1. časť bola 17. - 20. 10. 2007): 

2. časť: január 2008 3. časť: marec 2008

4. časť: apríl 2008 5. časť: máj 2008

b) Školenie trénerov II. triedy

(október 2008 – máj 2009)

c) Školenie trénerov III. triedy - zabezpečujú regióny: 

 bratislavský región  -  september 2008  

 západoslovenský región  -  október 2008 

 stredoslovenský región  -  september 2008 

 východoslovenský región  -  september 2008  

Semináre:

a) Celoslovenský seminár trénerov – marec 2008 

b) Celoslovenský seminár trénerov – november 2008

c) Semináre trénerov III. triedy - zabezpečujú regióny: 

 západoslovenský región  –  október 2008 

 stredoslovenský región  –  september 2008 

  východoslovenský región  -  apríl 2008

Ako zasielať 
prihlášky?

1. Prihlášky na školenia tré-

nerov II. triedy a celoslovenské 

semináre zasielajte na adresu 

metodika STZ:

Slovenský tenisový zväz

Ing. Ladislav Macko

Príkopova 6

831 03 Bratislava

email: ladislav.macko@stz.sk

fax: 02/492 09 882).

2. Prihlášky na školenia tré-

nerov a semináre III. triedy za-

sielajte na príslušný regionálny 

tenisový zväz.
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Miroslav Dlhoš sa zameral na 
funkčný okruh ramenných ple-
tencov, ktoré sú v tenise extrémne 
zaťažované. Tenisovým trénerom  
sprostredkoval nové teoretické 
informácie z oblasti funkčnej ana-
tómie a testovania pohyblivosti 
v oblasti ramenného kĺbu a lopatky. 
Súčasťou seminára boli aj ukážky 
testov na pohyblivosť a testy na 
rozpoznanie bolestivých stavov 
niektorých, najviac exponovaných 
mäkkých štruktúr, ako sú svaly, 
šľachy a kĺbové puzdrá. Jednotlivé 
testy boli demonštrované priamo na 
pohybovom aparáte zúčastnených 
tenisových trénerov. Následne sa 
tréneri naučili, ako takéto stavy od-
straňovať korekciami v samotnom 
tenisovom tréningu a najmä kom-
penzačnými cvičeniami, ktoré môžu 
zaradiť do kondičnej prípravy, ale aj 
cvičiť v domácom prostredí. 

Na záver seminára bola na progra-
me diskusia, ako efektívne ovplyv-
ňovať tréningový proces z hľadiska 
prevencie, aby k bolestivým stavom 
najmä u detí nedochádzalo. 

Ladislav MACKO, 
metodik STZ

Seminár trénerov v NTC



Základné údaje o STZ

Kongres STZ v predchádzajúcom 
roku venoval značnú pozornosť 
členskej základni tenisu. Máme 
pomerne presné informácie o sta-
ve v súťažnom tenise. Súvisí to aj 
so skutočnosťou, že podmienky 
a predpisy pre súťaže sa v posled-
ných rokoch prakticky nemenili. 
Registračný, súťažný i klasifi kačný 
poriadok majú stabilné princípy, 
drobné úpravy boli podmienené 
spresnením niektorých pojmov, prí-
padne snahou o odstránenie nejed-
noznačného výkladu. Najdôležitejšie 
údaje charakterizujúce súťažný tenis 
uvádzame v Tabuľke č. 1. 

Súčasný stav porovnávame s pred-
chádzajúcim rokom a uvádzame aj 
stav z roku 2003, čo nám umožňuje 
sledovať vývoj za posledných päť 
rokov. Všeobecne môžeme konšta-
tovať, že situácia v súťažnom tenise 
je stabilizovaná. Počet klubov regis-
trovaných v STZ sa v posledných 
rokoch pohybuje v rozmedzí 190 
– 200, aj keď v roku 2003 bol dote-
raz najvyšší stav 219. Potom prišlo 
k zániku niektorých klubov, ktoré 
pôsobili na prenajatých dvorcoch, 
prípadne došlo k ich zlúčeniu s iný-
mi užívateľmi dvorcov. Vo väčšine 
prípadov išlo o kluby, ktoré sa do 
súťaží zapájali minimálne. Aj zo 
súčasného počtu 197 registrovaných 
klubov sa časť vôbec nezúčastňuje 
na ofi ciálnych súťažiach a približne 
štvrtina má v rebríčkoch menej ako 
3 hráčov. 

Počet hráčov s platnou registrá-
ciou je menší ako v predchádza-
júcom roku, ale tu treba uviesť, že 
tento údaj sa v priebehu roka značne 
mení. Nie všetci hráči si obnovu-
jú registráciu pred jej vypršaním 
(platnosť registrácie je dva roky) 
alebo bezprostredne po nej. Najväčší 
počet hráčov s platnou registráciou 
býva na začiatku súťaží družstiev. 
V databáze registrovaných hráčov 
sú údaje od roku 2004. Z uvedeného 
počtu je zrejmé, že početná skupina 
hráčov si registráciu neobnovila. 
Vierohodnejší obraz o počte súťažia-
cich dáva Tabuľka č. 2 - Počet hráčov 
v rebríčkoch SR a najmä Tabuľka 
č. 3, kde uvádzame počty hráčov iba 
vo svojej vekovej kategórii. 

Môžeme konštatovať, že po-
čet hráčov v rebríčkoch sa oproti 
predchádzajúcemu roku zvýšil o 80 

(z 2371 na 2451), potešiteľné je, že 
najväčší nárast zaznamenávame 
v kategórii mladších žiakov (o 40). 
Kladne môžeme hodnotiť aj zvýšenie 
počtu novo zaregistrovaných hráčov, 
ktorých bolo 721. Z toho bolo 156 
chlapcov a 127 dievčat narodených 
roku 1997, t. j. detí, ktoré sa prvý 
raz mohli zúčastniť na ofi ciálnych 
súťažiach a zaradiť sa do rebríčkov. 
Malé zmeny sme zaznamenali aj 
v rozložení hráčov podľa vekových 
kategórií a regiónov. Najviac hráčov - 
733 - je naďalej v Západoslovenskom 
regióne, kde evidujeme aj najväčší 
nárast, o 41. Nárast zaznamenali aj 
v Stredoslovenskom a Východoslo-
venskom regióne.

Zložitejšie sa získavajú údaje 
o rekreačnom tenise. Minulý rok 
sme uviedli niektoré údaje z hlásení 
klubov o počte členov, dvorcov, hál. 
Našou snahou je získať prehľad o sta-
ve rekreačného tenisu a nájsť spôsob 
poskytovania servisu aj pre túto 
početnú skupinu tenistov. Žiaľ, naše 
informácie sú stále nedostatočné, 
a tak sa k problematike rekreačného 
tenisu vrátime v priebehu roka 2008. 
V tomto smere očakávame pomoc 
aj zo strany klubov a regionálnych 
tenisových zväzov. 

V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom klesol počet držiteľov tré-
nerských a rozhodcovských licencií, 
a to napriek značnému počtu vyško-
lených trénerov i rozhodcov. Tento 
pokles je čiastočne zapríčinený 
dôslednejším dodržiavaním pod-
mienok pre obnovenie licencie, ale 
zostáva skutočnosťou, že k výkonu 
trénerskej činnosti sa nevyžaduje 
licencia a mnohí tréneri necítia 
potrebu ju získať. 

Kvalita trénerskej práce význam-
ne vplýva na dosahované výsled-
ky, a preto STZ venuje trénerskej 
problematike značnú pozornosť. 
Metodické materiály sú súčasťou 
mesačníka Tenis, vyšla publikácia 
Tréner, sprostredkoval sa nákup 
kníh vydaných v Českej republi-

ke. STZ umožňuje zapožičiavanie 
videokaziet, prípadne knižných 
publikácií a informuje o inter-
netových stránkach s trénerskou 
i rozhodcovskou tematikou. V spo-
lupráci s RTZ organizuje školenia 
a semináre v primeranom počte tak, 
aby uspokojili všetkých záujemcov. 
V systéme vzdelávania sú pripravené 
zmeny. Tie vyplývajú z požiadavky 
zjednotenia systému v rámci kra-
jín EÚ a následného umožnenia 
akceptovať nadobudnuté vzdelanie 
vo všetkých krajinách. Nový systém 
predpokladá 5–stupňovú škálu vzde-
lávania trénerov a 3-stupňové vzde-
lávanie rozhodcov. STZ túto zmenu 
víta a čaká sa už iba na legislatívne 
usmernenie z MŠ SR.

Slovenský tenis 2007
Sumár tenisového roka na Slovensku v číslach a faktoch

Každoročne spracovávame podklady a zverejňujeme údaje o stave 
súťažného tenisu na Slovensku a jeho rozvoji. Mnohé informácie sú 
k dispozícii na internetovej stránke STZ, najmä v systéme eTenis. 
Preto sa v našom komentári obmedzíme iba na niektoré pravidelne 
spracovávané údaje a stručný komentár k nim. Údaje o členskej 
základni uvádzame k termínu konania Rady STZ, ktorá býva vždy 
v novembri a preto sa aktuálne môžu líšiť od zverejneného stavu.

Základné údaje o STZ
Tabuľka č. 1

Rok 2007 2006 2003

Počet klubov 197 191 219

Počet registrovaných hráčov 5752 5031 x

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia 3566 4270 3 686

Počet novozaregistrovaných hráčov 721 582 699

Počet hráčov klasifi kovaných v rebríčkoch dvojhry 3539 3388 3505

Počet hráčov klasifi kovaných iba vo svojej vekovej kategórii 2451 2371 2439

Počet turnajov - leto 343 340 294

Počet turnajov - zima 106 88 61

Počet  družstiev v súťažiach  (bez seniorov a bez detí) 465 450 486

Počet družstiev v súťažiach seniorov 49 38 53

Počet trénerov s platnou licenciou 248 357 234

Počet rozhodcov s platnou licenciou 144 202 135

Počet vyškolených trénerov v roku 91 126 112

Počet vyškolených rozhodcov v roku 194 57 252

Tatra banka Open 2007 bol roku 2007 vyhodnotený ako najlepší challenger na svete. Zo Slovákov bol na podujatí 
vlani najúspešnejší štvrťfinalista Kamil ČAPKOVIČ.
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Súťaže družstiev

Súťaže družstiev sa uskutočňujú 
podľa štandardného modelu. Pre-
hľad o počte družstiev v jednotlivých 
súťažiach poskytuje Tabuľka č. 4. 
V nej tentoraz neuvádzame súťaže 
družstiev detí, ktoré mali samostatné 
súťaže v rámci Detského Davis Cupu 
a Fed Cupu s Nadáciou SPP. Počet 
družstiev, v porovnaní s predchádza-
júcim rokom, mierne narástol, aj keď 
stále nedosiahol úroveň z roku 2003. 
Zaslúžili sa o to najmä mladší žiaci 
(nárast o 10) a seniori (o 9).

Vrcholná súťaž dospelých bola 
v prvom májovom týždni. Hrali sa 
všetky plánované stretnutia, väčši-
na družstiev nastúpila v kvalitných 
zostavách s viacerými poprednými 
reprezentantmi. Záver bol pozna-
čený nepriazňou počasia i nepri-
pravenosťou niektorých účastníkov 
na vzniknutú situáciu. Finále žien sa 
uskutočnilo v plánovanom termíne 
v hale v Piešťanoch. Muži hrali 
v Bratislave až nasledujúci deň, žiaľ, 
už v neúplných zostavách. Titul opä-
tovne získali ženy Slovana Slovenská 
sporiteľňa Bratislava. U mužov tri-
umfovala Slávia Právnik Bratislava. 
Aj keď mala extraliga 2007 vyššiu 
úroveň ako po minulé roky, zostáva 
skutočnosťou, že pre mnohé kluby 
je málo atraktívna, jej organizácii 
venujú nedostatočnú pozornosť 
a propagáciu. 

V I. lige mužov i žien štartovalo 
po 8 družstiev, v II. ligách mužov 
16 a v II. ligách žien 11 tímov. 
V priebehu súťaží sa nevyskytli zá-
važnejšie problémy - okrem dvoch 
kontumačných výsledkov, po jed-
nom v II. lige mužov a v II. lige žien. 
Súťaže družstiev juniorov začínajú 
v regiónoch a následne dve najlepšie 
družstvá postupujú na majstrovstvá 
SR. Tie sa tradične uskutočnili 
v septembrovom termíne a niektoré 
prenasledovalo nepriaznivé počasie. 
V Trnave i v Piešťanoch sa hrali 
stretnutia v halách, pričom časť 
zápasov o umiestnenie družstiev 
dorastencov sa neodohrala. Orga-
nizačné zabezpečenie jednotlivých 
šampionátov bolo na veľmi dobrej 
úrovni, prejavili sa skúsenosti tradič-
ných usporiadateľov. Družstvá väčši-
nou hrali v optimálnych zostavách, 
a tak mnohé stretnutia mali veľmi 
dobrú úroveň a potrebnú dramatic-
kosť. Úspešnosť jednotlivých klubov 
môžeme vidieť v Tabuľke č. 6.    

Významnú úlohu v riadení súťaží 
zohral systém eTenis. Zabezpečuje 
dostatočnú kontrolu i rýchlu in-
formovanosť všetkých účastníkov. 
Zjednodušil a sprehľadnil aj riadenie 
regionálnych súťaží, ktoré sú najma-
sovejšími súťažami v slovenskom 
tenise a významne sa podieľajú na 
príprave hráčov na turnaje jed-
notlivcov. Zásluhou regionálnych 
tenisových zväzov sa uskutočnili 
v súlade s pravidlami, problémy sa 
vyskytovali iba ojedinele. Najvyšší 
počet družstiev v súťažiach je už tra-
dične v západoslovenskom regióne, 

čo korešponduje s počtom hráčov 
i klubov. 

Súťaže jednotlivcov

Termínová listina súťaží jednotliv-
cov zahrňovala 18 medzinárodných 
turnajov a 503 domácich súťaží jed-
notlivcov. V priebehu roka pribudli 
ešte dve medzinárodné podujatia, čo 
je na hornej hranici možností, ktoré 
máme vzhľadom na predpisy ITF 
a TE pre organizáciu juniorských 
súťaží. Výraznejšie rozširovanie 
medzinárodných turnajov je mož-
né iba v kategóriách mužov a žien. 
Vrcholnými podujatiami boli naše 
najvyššie profesionálne turnaje 
ITF Ritro Slovak Open žien a Tatra 
Banka Open mužov patriaci do 
challengerovej série ATP. Obe mali 
kvalitnú účasť a diváci mali možnosť 
sledovať hodnotné zápasy. Organi-
začné zabezpečenie bolo tradične 
špičkové a nás mimoriadne potešilo 
ocenenie turnaja Tatra Banka Open, 
ktorý bol vyhodnotený ako najlepšie 
organizovaný turnaj tejto kategórie 
na svete. Výborná organizácia je 
príznačná pre väčšinu medziná-
rodných podujatí na Slovensku, čo 
sa prejavuje najmä v spokojnosti 
účastníkov.

Z domácich podujatí mali záko-
nite najvyššiu úroveň majstrovstvá 
Slovenska. Uskutočnili sa v stano-

vených termínoch a v súlade s ich 
rozpisom. Vo všetkých kategóriách 
bol naplnený stanovený počet účast-
níkov, s výnimkou halových M SR 
žien, na ktoré prišlo iba 27 hráčok 
(malo byť 32) a M SR starších doras-
teniek na otvorených dvorcoch. Na 
nich chýbala 1 hráčka. Na žiackych 
majstrovstvách v zime i v lete sa zú-
častnila kompletná špička, rovnako 
aj na halových M SR mladšieho 
dorastu. 

V letnom období na šampio-
nátoch chýbali niektorí poprední 
dorastenci a dorastenky, ktorí v tom 
čase štartovali na významných 
turnajoch v zahraničí. Z pochopi-
teľných dôvodov najslabšia účasť 
bola v kategórii dospelých. Neúčasť 
najlepších mužov a žien je samo-
zrejmá, ich kalendár je nabitý, ale 
bojovať o voľné karty na medzi-
národné turnaje mohlo predsa len 

Počty hráčov v rebríčkoch SR (DV)
Tabuľka č. 2

2006 Ml. žiaci Ml. žiačky St. žiaci St. žiačky Dorastenci Dorastenky Muži Ženy Spolu

BA 77 55 80 67 108 103 200 61 751

ZS 109 128 126 137 132 144 224 79 1079

SS 119 112 132 115 145 124 170 39 956

VS 92 63 118 92 141 100 114 33 753

SR - 2007 397 358 456 411 526 471 708 212 3539

SR - 2006 357 359 475 441 482 408 680 186 3388

Počty hráčov v rebríčkoch SR - iba vo svojej vekovej kategórii
Tabuľka č. 3

2006 Ml. žiaci Ml. žiačky St. žiaci St. žiačky Dorastenci Dorastenky Muži Ženy Spolu

BA 77 55 58 46 73 66 160 17 552

ZS 109 128 68 78 92 83 152 23 733

SS 119 112 89 62 98 70 116 7 673

VS 92 63 71 51 87 52 75 2 493

SR - 2007 397 358 286 237 350 271 503 49 2451

SR - 2006 357 359 291 251 331 248 485 49 2371

Počty družstiev v jednotlivých súťažiach
Tabuľka č. 4

RTZ

Celoslovenské Regionálne súťaže družstiev

Celkom spoluExtraliga 1. a 2.liga
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BTZ 5 3 4 4 13 0 13 11 11 12 14 12 19 121

ZsTZ 2 3 9 9 16 0 19 19 18 20 18 19 7 159

SsTZ 0 1 7 4 16 0 20 15 20 15 18 15 8 139

VsTZ 1 1 4 2 8 0 15 10 10 10 10 9 15 95

SR 2007 8 8 24 19 53 0 67 55 59 57 60 55 49 514

SR 2006 8 8 24 13 62 0 60 54 62 54 50 55 38 488

Na vyvrcholení 3. ročníka Detského DC a FC s Nadáciou SPP nechýbali 
v NTC ani tenisové osobnosti minulosti. Radka ZRUBÁKOVÁ dáva autogram 
budúcej nádeji.

Pokračovanie zo s. 28

Pokračovanie na s. 30

F
O

TO
: D

u
ša

n
 B

A
R

B
U

Š

2929  


