Ocenenia za rozvoj tenisu
Slávnostnú časť zasadnutia Rady Slovenského tenisového zväzu
3. decembra 2011, ktoré malo prevažne pracovný charakter, tvorilo
oceňovanie za rozvoj tenisu. Ocenenie si prevzalo päť obetavých
ľudí spomedzi funkcionárov či trénerov, ktorí sa za roky pôsobenia
v obľúbenom športe zaslúžili o jeho rozvoj.
Ján Novota (nar. 28. 3. 1942, klub
TK Zlaté Moravce) stál pri zrode
organizovaného tenisu v Zlatých
Moravciach. Pred 25 rokmi zalo
žil spolu so študentmi gymnázia
tenisový oddiel pri TJ CALEX. Od
začiatku vykonával všetky činnosti
– organizoval, trénoval, staral sa
o dvorce, vypletal rakety, zabezpe
čoval pre oddiel financie. Začínali
so 16 registrovanými hráčmi na
pieskových dvorcoch a v roku 1990
dobudovali v priestoroch štadióna
päť antukových dvorcov. V Zlatých
Moravciach vychoval viacerých
kvalitných hráčov, najznámejší je
Maroš Horný. Ešte stále trénuje deti,
aj vlani sa ako kapitán zúčastnil na
Detskom Davis Cup a Fed Cupe.
Popri mládežníckych turnajoch
zorganizoval mnohé VIP turnaje,
a keďže jeho koníčkom je aj vi
nohradníctvo, známym je turnaj
BURČIAK CUP. Je tréner i rozhod
ca s licenciami STZ. Za dlhoročnú
prácu dostal viaceré ocenenia. Je
držiteľom Čestného odznaku STZ
a v roku 2008 sa stal členom Čest
ného klubu ZsTZ.
***
Marcela Labašová sa narodila
12.5.1959 v Piešťanoch. Ako 11ročnú ju rodičia priviedli na teni
sové kurty v piešťanskom parku. Po
prvom roku vybojovala 2. miesto na
majstrovstvách Slovenska mladších
žiačok. Jej rodičia obetovali voľný
čas, aby ju mohli sprevádzať na
turnajoch. K tenisu pritiahla aj
mladšieho brata Branislava Stan
koviča, neskôr profesionála. Pri
jej prvých veľkých úspechoch –
získala tituly majsterky Slovenska
v rokoch 1975 a 1977 – stál tréner
Pavol Vrábel. Pod jeho vedením
bola aj v reprezentačnom kádri
Československa hráčok do 18 ro
kov a bol jej trénerským vzorom.
Hrala za Kúpele Piešťany a Sláviu
Trnava, Slovan Bratislava, Spoje
Bratislava. Bola aj halovou majster
kou Slovenska žien v rokoch 1981
a 1982. Trénerskú kariéru začala
v TK Spoje popri zamestnaní. Jej
prvými zverencami boli terajší
tréneri Ladislav Simon a Henrich
Kula. Po roku 1989 zanechala prácu
inžinierky ekonómie a venuje sa
trénerstvu. V Rakúsku trénovala
ženy a súčasne hrala. V areáli ZŠ
Kalinčiakova za pomoci rodičov
zrekonštruovala tenisové dvorce
a v roku 1998 založila TK Kalinčia
kova. Medzi jej odchovancov patria
Michaela Hončová, Petra Jurová,
Tomáš Hrunčák, Jozef Kovalík, ale

aj jej syn Ján. Ten zakotvil v Slovane
a neskôr šiel na univerzitu do USA.
V projekte Detský Davis Cup a Fed
Cup v rokoch 2008 a 2010 jej deti
zvíťazili. So svojím klubom je už na
novom pôsobisku a pod názvom TC

com pri budovaní viacúčelového
športového areálu v Lieskovci. Tri
kilometre od Zvolena položili roku
2003 základy klubu v prekrásnom
podhorskom prostredí v blízkosti
potoka. Názov Lieskovský zdedil
klub po obci Lieskovec, kde sa
nachádza. Trénerská rodina Tužin
ských začínala s hŕstkou asi 20 detí,
dnes má klub 150 detí. Po trénerke
Helge a jej manželovi Tomášovi
sa do trénovania zapojil aj syn
David a k nim sa pridala manželka

Ján Vlk (nar. 24. 1. 1951) svoj
celý život zasvätil tenisu. Dostal sa
k nemu cez hokej a atletiku v roku
1973 po triumfe Jana Kodeša vo
Wimbledone. Pričinil sa o založe
nie tenisového oddielu v Spišskej
Novej Vsi roku 1976. Jeho zásluhou
je v Spišskej Novej Vsi namiesto
jedného kurtu pod Modrým vr
chom 11-dvorcový areál. V rokoch
1980 – 1997 sa pravidelne objavoval
v krajských tenisových rebríčkoch,
v rokoch 1986 a 1987 mu patrila

Ocenení - zľava: Tomáš TUŽINSKÝ, Helga TUŽINSKÁ, Ján NOVOTA, Marcela LABAŠOVÁ, Ján VLK

TALENT. Skupine 50 detí vo veku
5 až 15 rokov sa venuje s trénermi
Jurajom Nemčekom a Martinom
Knapčokom.
***
Helga Tužinská (nar. 3. 12.
1950) patrila v mládežníckych ka
tegóriách medzi popredné hráčky.
Ako jedna z mála Sloveniek bola
v semifinále známej Pardubickej
juniorky. Bola členka VSŽ Košice
v čs. extralige miešaných družstiev.
Po narodení dcéry Helgy hrala ešte
národnú ligu, aktívnu činnosť po
stupne zanechala po narodení syna
Davida a prešla na trénerskú dráhu.
Dodnes sa venuje deťom a mládeži.
S manželom Tomášom vychovali
veľa vynikajúcich hráčov, dali teni
sové základy stovkám detí, ktoré tak
našli zmysluplné využitie voľného
času. Po zvolenskom pôsobení sa
rozhodla odvážne založiť súkromný
tenisový klub rodinného charakteru
a bola hlavným architektom a srd

Jana, bývalá extraligová volejba
listka. Zodpovednosť a bojovnosť
boli hlavné črty Helgy Tužinskej
v jej hráčskej kariére, zanietenosť
a precíznosť sú jej hlavné črty ako
trénerky. Jej tajným snom je viesť
raz v úlohe trénerky na tenisovom
dvorci vlastné vnúča.
***
Tomáš Tužinský (nar. 1. 10.
1947), Helgin manžel, má veľkú
zásluhu na trénerských tenisových
aktivitách rodiny Tužinských. Ako
učiteľ na ZŠ vo Zvolene sa podieľal
na podchytení malých detí pre tenis.
Každodennou systematickou prá
cou pripravoval deti nielen z teni
sovej stránky, ale vhodnou formou
zvyšoval ich kondičnú pripravenosť
a psychickú odolnosť. Potrebné je
doceniť jeho vynaložené úsilie na
realizácii projektu vybudovania
vlastného tenisového areálu a kon
tinuitu profesionálneho trénerského
zabezpečenia klubu.

desiata priečka. Medzi seniormi vo
svojich kategóriách bol pravidelne
na popredných priečkach. V klube
pôsobil ako predseda v dvoch ob
dobiach, členom výkonného výboru
bol do roku 2009. Funkcionárskou
prácou sa zaslúžil o rozvoj tenisu na
Spiši. V klube pracoval aj ako správ
ca. Dvorce boli pod jeho vedením
vždy v stopercentnom stave. Prispel
k popularizovaniu tenisu v Spišskej
Novej Vsi a jej okolí. Podieľal sa na
organizovaní významných podujatí
v klube. Od roku 1997 TK Spišská
Nová Ves organizuje majstrovstvá
Slovenska seniorov, resp. medzi
národné majstrovstvá Slovenska
seniorov. Venoval sa aj výchove
mládeže. Vďaka bojovnosti a láske
k tenisu pritiahol na tenisové dvorce
celý rad hráčov a hráčok, ktorým
s otcovskou trpezlivosťou odovzdá
val a odovzdáva tenisové skúsenosti.
Ján Vlk je neodmysliteľnou súčasťou
tenisového života pod Tatrami.
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Molčan hral zápas
Rudolf VRÁBEL, vedúci výpravy SR, o Nike Junior Tour International Masters 2011
Club Med Sandpiper Bay vo floridskom Port St. Lucie hostil opäť po troch rokoch
celosvetové finále prestížnej súťaže spoločnosti Nike v kategóriách do 12 a 14 rokov. Rozsiahly
areál, kde hlavnými aktivitami sú tenis a golf, prechádza dlhodobou rekonštrukciou. Pre tenis
je v súčasnosti k dispozícii 14 dvorcov s tvrdým povrchom a 6 so zelenou antukou. Tak ako
v minulom roku sa 15. ročník Masters konal v decembri, zámerne plánovaný medzi dvoma
dlhoročnými tradičnými turnajmi Eddie Herr v Bradentone a Orange Bowl v Miami.
V tomto roku štartovali hráči z rekordných 35
krajín piatich kontinentov, keď popri 30 tímoch
doplnili uvedený počet ďalší, ktorých Nike po
zvalo na tzv. voľnú kartu. Hrajú sa len dvojhry
a v zásade môže každú krajinu reprezentovať
v každej kategórii len jeden hráč.
Do turnaja
zasiahol dážď
Slovensko, dlhodobo stabilný účastník súťaže,
vysiela víťazov dvojhier letných M SR (sú súčasťou
projektu), ktorých v tomto roku doplnila na po
zvanie Nike ešte jedna hráčka. Mal som možnosť
osobne vidieť posledných sedem ročníkov. Kvalita
súťaže opäť významne stúpla. Vedenie Nike síce
už pravidelne zvýrazňuje, že táto akcia nie je len
o tenise a pre deti je v priebehu týždňa každoden
ne pripravovaný športovo – zábavný program,
víťazstvá sú však stále tým najcennejším.
Najväčším problémom podujatia bol však
v tomto roku dážď. Ten výrazne ovplyvnil
jeho priebeh, ale turnaj sa dohral (v roku 2006
v Španielsku znemožnil dohrať finálové zápasy).
V úvode bola z organizačných dôvodov zrušená
doteraz veľmi cenená súťaž krajín, k čomu viedol

vysoký počet hráčov s voľnými kartami (27). Pre
dážď bola potom zrušená súťaž útechy, priebež
ne sa skrátili zápasy, prípadný rozhodujúci set
sa hral okrem rozohraných zápasov ako
supertajbrejk. Záverečný deň mal však
aj tak plánovaný v troch kategóriách
nasledovný program - 8.00 štvrťfi
nále, 11.30 semifinále a 15.00 finále.
Slnko zapadalo približne o 17.20,
ale stihlo sa to, aj keď nočný dážď
posunul ranný začiatok. Finalisti
museli rozhodne siahnuť až na dno
svojich fyzických síl.
Najlepší
z našich vo štvrťfinále
Najúspešnejším Slovákom bol v konkurencii
36 hráčov v kategórii chlapcov do 14 rokov Alex
Molčan. Pred súťažou vyskúšal krátku prípravu
v známej floridskej akadémii a štartoval pomerne
úspešne aj na medzinárodnom turnaji v Braden
tone. Nemyslím, že by však vôbec doteraz zažil,
aby hral zápas prvého kola štyri dni.
V prvý turnajový deň bol jeho zápas plánovaný
vo štvrtej rotácii, ale zmokla už tretia. Druhý

deň prerušili zápas proti Halinkovi z Bieloruska
najskôr za stavu 3:3 pre totálnu tmu, po krátkej
prestávke ho potom nasadili na jeden zo štyroch
osvetlených dvorcov, ale dážď ho definitívne
stopol za stavu 3:4. Ďalší deň opäť len jeden gem
na 4:4 a znova dážď. Až vo štvrtý súťažný deň sa
zápas dohral. Len ťažko hodnotiť trojdňový prie
beh do stavu 4:4, keď sa vlastne poriadne nehralo.
Dohrávku Alex začal dosť ľahkovážne a po dvoch
gemoch stratil prvý set. V druhom sete mal dobrý
začiatok až do 4:2, ale onedlho bol za stavu 4:5 dve
lopty od prehry. Set však následne vyhral,
predovšetkým vlastnou aktivitou. Opäť
však ľahkovážny začiatok tretieho setu
(0:2), potom 2:2, ešte so zbytočnými
chybami 2:3, nakoniec výborný záver.
O necelé dve hodiny ho čakal Blanca
neaux z Francúzska. Úplne vymenený
Alex vyhral veľmi hladko. Dominoval
rýchlou hrou s veľkým počtom víťazných
úderov.
Vo štvrťfinále ho čakal Saša Zverev. Nemec,
s ktorým má zlú vzájomnú bilanciu, a na kto
rého si neveril, je veľmi dobrý hráč. Len ťažko
sa s ním dá hrať bez prítomnosti hlavného roz
hodcu. Ten možno urobil v zápase nejaké chyby,
ale najväčšiu asi v tom, keď ho za opakované
nešportové správanie neskrečoval. Alex viedol
v oboch setoch 3:0, dovtedy vždy hru zrýchľoval
výborným forhendom. V oboch setoch mal šance
i na ďalšie vedenie, ale záver setov zvládol vždy
lepšie súper. Najvýraznejší rozdiel bol v podaní,
v sieti dosť často končil aj Alexov rezaný bekhend.
Navyše sa zbytočne nechal v polovici druhého
setu rozptýliť súperovým nešportovým správaním
sa. Postupom do štvrťfinále však potvrdil svoje
postavenie medzi najlepšími Európanmi a berú
ho tak aj jeho súperi. Celý turnaj vyhral Kórejčan
Seon Chan Hong, keď vo finále porazil Borzu
z Rumunska, najlepšieho tohoročného Európana.
Táto kategória bola obsadením kvalitnejšia ako
napríklad majstrovstvá Európy.
Schmiedlová prehrala,
hoci viedla 6:2, 3:1

V rovnakej vekovej kategórii sa medzi 36
štartujúcich dievčat podarilo presadiť medzi
nasadené Kristínu Schmiedlovú. Vzhľadom na
predturnajové zdravotné problémy potrebovala
menej náročný rozbeh. Aj v jej moci bol postup
aspoň do štvrťfinále, za predvedený výkon si však
pochvalu zaslúži.
Najskôr z dvorca doslova zostrelila Stolmarovú
z Maďarska. Prevýšila ju vo všetkom, presadzova
la sa rýchlou hrou podloženou dobrým podaním,
následné súperkine chyby vyplývali z toho, že
bola stále pod tlakom a musela riskovať. Kika ešte
stihla dohrať svoj zápas v prvý hrací deň, o ďalšie
dva začala v rovnakom tempe aj proti Ruske Po
spelovej. Hladko viedla 6:2, 3:1, ale lopty sa viac
obohrávali a na víťazný úder bola potrebná dlhšia
príprava a väčšia trpezlivosť. Súperka svoju takti
ku nijako nemenila a stále len prehadzovala. Kika
zahrala síce víťazné lopty, ale postupne prevládali
nevynútené chyby, ktoré rozhodli. Ešte za stavu
5:6 v druhom sete mala 40:0, ale urobila päť chýb
v rade. V tomto zápase už namiesto tretieho setu
Slovenská výprava na Nike Junior Tour 2011 – dole zľava Miriam TIMKOVÁ, Viktória MORVAYOVÁ, Kristína
rozhodoval supertajbrejk, ten naša hráčka tesne
SCHMIEDLOVÁ, hore David JURAS, vedúci výpravy Rudolf VRÁBEL, Alex MOLČAN
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štyri dni
prehrala. Kika má úderovo aktívnu hru nastave
nú veľmi dobre, vrátane podania. K ešte lepším
výsledkom bude potrebovať viac taktiky. Dvojhru
14-ročných dievčat hladko vyhrala Chorvátka
Ana Konjuhová, ktorej hernému prejavu tento
druh povrchu osobitne vyhovoval.
Jurasovi vzali
šancu chyby
Ako prvý z našich hráčov nastúpil na zelenú an
tuku v turnaji chlapcov do 12 rokov David Juras.
Táto súťaž sa ako jediná hrala na antuke z dôvodu,
že aj nasledujúci Orange Bowl chlapcov tejto
vekovej kategórie sa hral na antuke. David proti
Lenardovi Sohovi z Maďarska vyhral prvý gem,
ale to nepomohlo. Po mnohých nevynútených
chybách rýchlo stratil prvý set 2:6. V druhom
zasa po dobrej hre rýchlo viedol 5:1, ale za stavu
5:6 a 30:40 odvracal mečbal. Následný tajbrejk
aj napriek pádu vyhral 7:3. Tretí set začal opäť
dobre, viedol 3:1. Vtedy si súper vymohol lekárske
ošetrenie. Empajrový rozhodca mu ho predtým
v tajbrejku nepovolil. Možno povedať, že práve
to výrazne ovplyvnilo ďalší priebeh. Súper zápas
otočil a za stavu 4:5 a 15:40 mal ďalšie mečbaly.
Aj tie však David odvrátil, viedol 6:5, no tajbrejk
prehral 3:7. Čo rozhodlo? David urobil na svoje
pomery až priveľa chýb. Striedal veľmi dobré
momenty so zlými, v niektorých gemoch mu
nešlo podanie, v niektorých return. Rozhodla asi
súperova väčšia odvaha, keď mnoho lôpt vyhral
úspešným volejom. Víťazom tejto súťaže sa stal
Američan Gianni Ross, ale treba podotknúť, že
v semifinále s ním mal blízko k výhre veľmi dobre
hrajúci Patrik Rikl z Česka.
Morvayová
ukázala talent
V kategórii dievčat do 12 rokov sme mali
v 36-člennom pavúku dvojité zastúpenie. Maj
sterka SR Miriam Timková nestačila vo svojom
prvom zápase na rýchlejšie hrajúcu Siemensovú
z Belgicka. Bolo vidieť, že rýchlejší betónový
povrch nevyhovuje jej hre a taktike. Aj tento
zápas bol v prvý deň pre dážď prerušený za stavu
2:6, 2:3 a 15:40. V dohrávke jej súperka najskôr
darovala päť lôpt po sebe na 3:3, ale ani to ne
pomohlo. Rýchlejšou hrou Mimu rozbehávala,
a keď k tomu pribudlo priveľa dvojchýb, zápas sa
vyhrať nedal. Miriam bola v tomto roku na Slo
vensku jednoznačne a výrazne najlepšia. Hlavne
David JURAS

Alex MOLČAN, najlepší zo Slovákov

taktickou hrou na antuke. Myslím, že som to aj
po letných M SR napísal. Pravda, v budúcnosti
ju čakajú nielen rýchlejšie povrchy, ale aj rých
lejšie hrajúce a vyspelejšie súperky. K tomu bude
nutne potrebovať rýchlejší forhend a kvalitnejšie
podanie. Dobrá hlava jej už navždy zostane, ale
len samotnou taktikou sa v medzinárodnej úrovni
nebude dať presadiť. Viktória Morvayová sa do
súťaže dostala na voľnú kartu od spoločnosti Nike.
Bola najmladšou účastníčkou celého turnaja a je
dinou z ročníka 2001. Pre ňu to bola v prvom rade
výborná skúsenosť. Na Slovensku patrila v sezóne
aj medzi 12-ročnými medzi špičku a tu ukázala,
že talent jej nechýba. Proti o dva roky staršej
Juhoafričanke Barnardovej bojovala až do konca,
súperka ju však prevyšovala najmä fyzicky. Túto
kategóriu vyhrala Markéta Vondroušová z Česka.
Všetky deti si výborne pripravenú akciu - aj
napriek problémom s počasím - užívali. Naše
pobyt už tradične trávili najmä v spoločnosti
českých, ale našli si aj ďalšie nové priateľstvá.
To je tiež súčasťou projektu Nike Junior Tour.
Poďakovanie patrí slovenskému zastúpeniu
spoločnosti Nike, ktoré každoročne umožňuje
najlepším zo žiackych k ategórií účasť na tejto
prestížnej akcii, už pravidelne organizovanej vo
veľmi atraktívnom prostredí.
Kristína SCHMIEDLOVÁ

15. ročník Nike Junior Tour
7. – 14. 12. 2011, Port St. Lucie, Florida
VÝSLEDKY SLOVÁKOV, do 14 rokov: Alex Molčan (6) –
Halinko (Biel.) 46 75 63, - Blancaneaux (Fr.) 61 61, - Zverev
(4 – Nem.) 46 36, Kristína Schmiedlová (6) – Stolmarová
(Maď.) 62 63, - Pospelova (Rus.) 62 57 7-10
Do 12 rokov: David Juras – Soha (Maď.) 26 76(3) 67(3),
Miriam Timková – Siemersová (Bel.) 36 36, Viktória
Morvayová – Barnardová (JAR) 36 36

Viktória MORVAYOVÁ
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Slovenský tenis 2011
Vlaňajšia sezóna vo faktoch a číslach

Rovnako ako po iné roky sme spracovali niektoré
údaje, ktoré poskytujú informácie o situácii v slovenskom
tenise. Údaje tradične spracovávame k termínu zasadania
Rady STZ a porovnávame ich s predchádzajúcim rokom.
Pre sledovanie dlhodobejších trendov uvádzame aj údaje
z roku 2007. Materiál pre mesačník Tenis pravidelne pripravuje
prezident STZ Tibor MACKO v spolupráci so sekretariátom zväzu.
Základné údaje o STZ
Úvodné informácie o členskej zá
kladni podáva tabuľka č. 1. Vidíme,
že zmeny v jednotlivých údajoch sú
malé, a tak môžeme súčasný stav
považovať za stabilizovaný. Počet
klubov sa každoročne pohybuje
okolo čísla 200. Približne štvrtina
z nich nie je aktívna v súťažnom
tenise (v rebríčku klubov majú 5
a menej bodov). Viaceré kluby,
ktorých činnosť je orientovaná na
rekreačný tenis sa neorganizujú
v STZ. Vierohodné údaje o rekre
ačnom tenise nie sú k dispozícii.
V snahe zvýšiť záujem o rekreač
ný tenis STZ ponúka klubom, aj
neorganizovaným v STZ, priestor
na propagáciu aktivít, ktoré majú
zvýšiť počet rekreačných hráčov
i kvalitu poskytovaných služieb.
Napomáha tomu i sľubne sa rozví
jajúci projekt „ZašportujSiOpen“.
V súčasnosti má 891 aktívnych
účastníkov, ktorým umožňuje
hranie vyzývacích zápasov, eviduje
ich aktivity, má priestor i pre dis
kusné fórum a robí i určitý rebríček.
V priebehu roka bolo zapísaných
3590 zápasov, čo považujeme za veľ
mi dobrý výsledok. Pritom systém
nie je ešte v dostatočnom povedomí
rekreačných hráčov, v opačnom prí

pade by bol počet hráčov i zápasov
podstatne väčší. V tomto systéme je
možné i organizovať turnaje rekre
ačných hráčov, čo aj v niektorých
kluboch využívajú a v uplynulom
období bolo takto organizovaných
62 turnajov. Systém sa efektívne
využíva aj v tenise seniorov. Zvýšiť
počet rekreačných hráčov z radov
mládeže môže pomôcť aj projekt
„Tenis do škôl“. Do projektu sa už
zapojilo 310 základných škôl, kde
sa výučba tenisu v stanovenom
rozsahu realizuje. Najviac 65 je ich
v prešovskom kraji. Približne v 30%
škôl existuje aj krúžok tenisu v roz
sahu 1 – 2 hodiny týždenne. Pre
zvýšenie kvality výučby tenisu sme
v roku 2011 zorganizovali v spolu
práci s inými inštitúciami 8 školení,
na ktorých sa zúčastnilo okolo 200
učiteliek. Navyše, pre výučbu tenisu
tvoríme metodické materiály, ktoré
majú učiteľom uľahčiť prácu. Je
zrejmé, že projektom sledujeme viac
cieľov a jedným z nich je aj pomôcť
klubom získať viac adeptov pre sú
ťažný tenis. Obojstranne prospešná
by bola dobrá spolupráca medzi
klubmi a školami.
Počet registrovaných hráčov
zákonite rastie, ale počet hráčov
s platnou registráciou je v posled
ných rokoch približne rovnaký,

Základné údaje o STZ
Tabuľka č. 1
Rok
Počet klubov

14

2011

2010

2007

197

200

197

Počet registrovaných hráčov

8619

7840

5752

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia

4533

4537

3566

Počet novozaregistrovaných hráčov

779

597

721

Počet hráčov klasifikovaných v rebríčkoch (bez seniorov)

3795

3872

3539

Počet hráčov klasifikovaných iba vo svojej vekovej kategórii

2623

2716

2451

Počet turnajov - leto

321

336

343

Počet turnajov - zima

139

155

106

Počet družstiev v súťažiach (bez seniorov a bez detí)

495

509

465

Počet družstiev v súťažiach seniorov

47

62

49

Počet družstiev v detskom DC a FC

226

213

173

Počet trénerov s platnou licenciou

354

372

248

Počet rozhodcov s platnou licenciou

144

161

144

Počet vyškolených trénerov v roku

66

83

91

Počet vyškolených rozhodcov v roku

125

123

194

Martin KLIŽAN bol v najlepšom roku doterajšej kariéry oporou daviscupovej
reprezentácie

i keď v porovnaní s rokom 2007
narástol skoro o tisíc. Rozloženie
súčasného stavu 4533 na vekové
kategórie je nasledovné: chlapci do
9 rokov – 111, mladší žiaci – 539,
starší žiaci – 394, dorastenci – 525,
muži – 631, muži nad 35 rokov
(seniori) – 657, dievčatá do 9 rokov
– 101, mladšie žiačky – 560, staršie
žiačky – 397, dorastenky – 416, ženy
– 190, ženy nad 35 rokov (seniorky)
– 12. Počet novo zaregistrovaných
hráčov sa tentoraz zvýšil najmä
zásluhou väčšieho počtu registro
vaných detí. Rozdiely vzhľadom na
pohlavie sú v žiackych kategóriách
minimálne, významné sú v kate
górii dorastu a hlavne u dospelých.
Prehľad o počte aktívne súťažiacich
dáva tabuľka č. 2, kde uvádzame
počty hráčov v rebríčkoch podľa
vekových kategórií a tabuľka č. 3,
kde uvádzame počty hráčov iba vo
svojej vekovej kategórii. Vidíme,
že počet reálne súťažiacich hráčov
mierne klesol (o 93), čo bolo spô
sobené úbytkom v chlapčenských
kategóriách (u mladších žiakov
o 26, u starších žiakov o 20, u do
rastencov o 15 a u mužov o 18).

Najväčší počet hráčov 906 je tra
dične v Západoslovenskom regióne.
V porovnaní s minulým rokom sa
počet hráčov zvýšil iba v Stredo
slovenskom regióne, o 11, najväčší
pokles bol v Bratislave, o 53.
Školenia trénerov a rozhodcov
sa uskutočnili už podľa nového
systému vzdelávania. Novinkou je
centrálne prihlasovanie na škole
nia, STZ môže takto reagovať podľa
počtu prihlášok a uskutočniť škole
nie aj mimo plánovaných termínov.
Školenia trénerov 1. stupňa boli
v Bratislave a v Stredoslovenskom
regióne, v nasledujúcom roku by
mali byť v Západoslovenskom a Vý
chodoslovenskom. Školenia tréne
rov vyšších stupňov sa uskutočnia
v Bratislave, ak bude dostatočný po
čet prihlásených. Rovnaký postup
bude aj pri školeniach rozhodcov.
V priebehu roka sa uskutočnili aj
dva doškoľovacie semináre trénerov
a jeden rozhodcov. Počet trénerov
a rozhodcov s platnou licenciou sa
výrazne nemení, považujeme ho
stále za nedostatočný. V snahe zni
žovať náklady na usporiadanie tur
najov umožňuje STZ, aby si organi
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Ml. žiaci

Ml. žiačky

St. žiaci

St. žiačky

79

60

81

65

BA

Dorastenci Dorastenky
113

67

Muži

Ženy

Spolu

189

57

711

ZS

144

168

145

174

113

141

281

99

1265

SS

114

130

137

158

135

115

236

47

1072

VS

83

79

114

90

134

79

140

28

747

SR - 2011

420

437

477

487

495

402

846

231

3795

SR - 2010

446

442

493

485

477

409

882

238

3872

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

Ml. žiačky

St. žiaci

St. žiačky

Muži

Ženy

Spolu

BA

79

60

42

34

Dorastenci Dorastenky
78

42

137

20

492

ZS

144

168

76

96

73

81

225

43

906

SS

114

130

65

90

93

63

167

21

743

VS

83

79

69

38

80

47

82

4

482

SR - 2011

420

437

252

258

324

233

611

88

2623

SR - 2010

446

442

272

255

339

243

629

90

2716

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP si už získal obľubu medzi deťmi. Chlapci TK Tenisová akadémia Prešov
si pripíjajú na víťazstvo.

Počty družstiev v jednotlivých súťažiach
Tabuľka č. 4
Celoslovenské

ml. žiačky

seniori

3

3

6

2

11

0

13

6

12

8

12

12

24

112

4

2

7

10

25

0

16

18

21

26

21

28

8

186

SsTZ

0

3

7

3

21

0

18

14

17

19

17

20

9

148

M

Ž

M

Ž

ml. žiaci

BTZ
ZsTZ

RTZ

st. žiačky

st. žiaci

1. a 2. liga
dorky

Extraliga

Regionálne súťaže družstiev

dorci

Prehľad o súťažiach družstiev
poskytuje tabuľka č. 4. V súťažiach
štartovalo spolu 542 družstiev,
z toho 47 v súťažiach seniorov. Je
to o 29 menej ako v predchádza
júcom roku, na čom majú najväčší
podiel seniori, kde bol pokles o 15
družstiev. V ostatných vekových
kategóriách nie sú veľké rozdiely.
V regionálnych súťažiach najviac
družstiev 72 štartovalo v kategórii
mladších žiačok. V jednotlivých
regiónoch najviac družstiev 186
štartovalo v Západoslovenskom
regióne, nárast v porovnaní s rokom
2010 bol iba v Stredoslovenskom,
o 2. Tieto údaje korešpondujú
s údajmi o počte súťažiacich hráčov.
Všetky vrcholné súťaže sa usku
točnili v súlade so súťažným poriad
kom a v stanovených termínoch.
Extraliga mužov i žien prebiehala
v prvom májovom týždni. Odohrali
sa všetky stretnutia, tentokrát nebo
li problémy s počasím. Záverečné
stretnutia mužov boli mimoriadne
dramatické. Obhajca prvenstva,
Slovan Bratislava, podľahol už
v semifinále vo výbornom stretnutí
v Trnave 3:4, keď sa rozhodovalo
až v záverečných štvorhrách. Ešte
dramatickejšie a kvalitné bolo
finálové stretnutie medzi Sláviou
Agrofert Bratislava a TC Empire
Trnava. Trnavčania viedli už 3:1,
v poslednej dvojhre odvracal Kližan
dva mečbaly v súboji s Pospíšilom
a znížil na 2:3. Slávisti potom vy
hrali obe štvorhry, poslednú zvládla
dvojica Kližan, Pažický proti páru
Beck, Pospíšil. Zostavu víťazného
družstva tvorili Kližan, Semjan,
Gombos, Pažický a Krošlák. Tretie
miesto obsadili muži Slovana Brati
slava. V ženskej extralige dlhodobo
dominuje Slovan Bratislava. Nebolo
to inak ani v tomto roku a slova
nistky získali už siedmy titul v rade.
Príjemným prekvapením boli ženy
Dixon Tenisia Banská Bystrica,
ktoré sa suverénne prebojovali do
finále, kde vo vyrovnanom stretnutí
prehrali v Bratislave 3 : 4. Víťaznú
zostavu Slovana tvorili Z. Kučová,
K. Kučová, L. Juríková, M. Hon
čová, Nikola Vajdová a vo štvorhre
nastúpila ja K. Kachlíková. Tretie
miesto obsadili ženy TK Kúpele
Piešťany. Extraligu opúšťajú muži
Tatrana Prešov a ženy TK Ružom
berok. V súvislosti s extraligou boli
návrhy na prípadnú zmenu systému
jej organizácie. Z toho dôvodu
STZ oslovil všetkých účastníkov
extraligy. Väčšina sa vyslovila za
zachovanie súčasného formátu,
ale privítali by lepšie marketingové
zabezpečenie súťaže.

Tabuľka č. 2

ženy

Súťaže družstiev

Počty hráčov v rebríčkoch SR (DV)

muži

zátori určili rozhodcov z vlastných
klubov, pokiaľ spĺňajú kvalifikačné
predpoklady. Žiaľ, v mnohých klu
boch takýchto rozhodcov nemajú,
čo spôsobuje zvýšenie nákladov na
organizáciu podujatí i problémy pri
komunikácii s riadiacimi zložkami
v súťažiach jednotlivcov i družstiev.

Celkom spolu

VsTZ

1

0

4

1

13

0

16

8

15

11

9

12

6

96

SR 2011

8

8

24

16

70

0

63

46

65

64

59

72

47

542

SR 2010

8

8

24

12

77

0

60

51

66

66

66

71

62

571

15
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Prehľad súťaží jednotlivcov
Tabuľka č. 5
ZIMA
MSR

MR

B

LETO

C

D

deti

seniori

MSR

MR

A

B

C

D

deti

Seniori

Spolu

Bratislavský TZ

3

8

7

20

13

1

1

0

4

3

6

15

20

15

1

117

Západoslovenský TZ

2

8

6

20

5

1

1

3

4

7

6

16

38

14

5

136

Stredoslovenský TZ

1

7

3

16

2

1

4

1

4

5

7

15

48

16

6

136

Východoslovenský TZ

2

8

6

17

10

3

2

0

4

3

9

15

32

15

4

130

Spolu 2011

8

31

22

73

30

6

8

4

16

18

28

61

138

60

16

519

Spolu 2010

8

31

22

59

48

17

9

4

16

18

28

61

148

61

20

550

I. a II. liga mužov a žien prebehla
bez výraznejších problémov, pozi
tívne je, že sa na dvorcoch odohrali
všetky stretnutia a nemuselo prísť
ku kontumovaniu žiadneho zápa
su. Do extraligy mužov postupuje
družstvo Slovana Galanta, víťazom
I. ligy žien sa stalo družstvo TK
Žilina B. Keďže v extralige štartuje
družstvo TK Žilina A, tak v súlade
so súťažným poriadkom postupuje
družstvo na 2. mieste - Tenkur
Trenčín.
Majstrovstvá Slovenska družstiev
mládeže sa uskutočňujú v štandard
nom modeli. Začína sa v regiónoch
a najlepšie dve družstvá postupujú
do záverečných bojov. Tie prebie
hali od 25. 8. do 12. 9. Organizácia
záverečných podujatí bola na veľmi
dobrej úrovni, nevyskytli sa žiadne
vážnejšie problémy. Až na výnimky
štartovali družstvá v optimálnych
zostavách a viaceré stretnutia spĺ
ňali aj prísne kvalitatívne kritériá.
V jednotlivých vekových kate
góriách zvíťazili mladší žiaci TK
Baník Prievidza, mladšie žiačky TK
Tenisová akadémia Prešov, starší
žiaci TK Slávia Agrofert Bratislava,
staršie žiačky TC Topoľčany, doras
tenci TK Slávia Agrofert Bratislava
a dorastenky TK Slávia Agrofert
Bratislava. Na medailovej bilancii
z tímových súťaží sa podieľa 9 klu
bov, najúspešnejším klubom je so
štyrmi prvenstvami Slávia Agrofert
Bratislava.
Súťaže jednotlivcov
Organizácia súťaží je významnou
oblasťou činnosti STZ. V roku 2011
sa na Slovensku uskutočnilo 23
medzinárodných turnajov jednot
livcov. Počet juniorských turnajov
je na hornej hranici, ktorú nám
umožňujú predpisy ITF a TE. Po
čet mužských a ženských turnajov
závisí od možností klubov, ktoré sú
ochotné ich organizovať. Pre všetky
tieto turnaje zabezpečuje STZ agen
du v súvislosti so zaradením turnaja
do termínovej listiny, platí vklad
za zaradenie turnaja, na väčšinu
turnajov dodáva lopty a na vrchol
né podujatia poskytuje aj dotáciu
na usporiadanie. Celkové takéto
náklady presahujú 30 000.- EUR.
Finančnou čiastkou podporuje STZ
aj medzinárodný turnaj tenistov
na vozíku. Samostatnou kapitolou
je organizácia medzinárodného

turnaja Slovak Open, ktorého do
tácia na prémie v roku 2011 bola
125 000.- USD. Tentoraz sme ho or
ganizovali bez hlavného sponzora,
ale považujeme za potrebné udržať
turnaj v tomto termíne na Sloven
sku. Je akoby výkladnou skriňou
našich organizačných schopností
a zároveň príležitosťou pomôcť
reprezentantom i ponúknuť divá
kom kvalitný profesionálny tenis.
Navyše, každoročne je hodnotený
ako najlepšie organizovaný turnaj
v tejto kategórii. Toto medziná
rodné ocenenie si veľmi vážime,
rovnako aj spokojnosť a uznanie
účastníkov. Podobne ako v roku
2010 sa i v tomto roku skončil aj
športovým úspechom pre slovenské
farby. Lukáš Lacko zvíťazil v dvoj
hre a spolu s českým spoluhráčom
Hájkom aj vo štvorhre, čo dokázal
ako prvý hráč v doterajšej histórii
tohto turnaja. Medzi ženami bola
L. Juríková i dvojica M. Hončová,
Z. Luknárová v semifinále.
Prehľad o domácich súťažiach
jednotlivcov poskytuje tabuľka č. 5.
V termínovej listine sa nachádzalo
519 podujatí, z toho 178 halových.
Celkom to bolo o 31 menej ako
v roku 2010 (v zime o 16 a v lete
o 15). Rozhodujúci rozdiel bol
v turnajoch triedy D. Tvorbe ter
mínovej listiny venuje STZ značnú
pozornosť. Na jej tvorbe sa podieľa
športovo-technický úsek STZ a sek
retári jednotlivých regiónov. Sna
hou je, aby termínová listina bola
vyvážená z územnej stránky a aj
zo stránky časovej. Je prirodzené,
že ťažiskom súťaží jednotlivcov je
obdobie školských prázdnin. Chce
me, aby sa hráči mohli zúčastňovať
súťaží primerane svojej výkonnosti
a aby pre slabšie výkonnostné
skupiny boli turnaje v dostupnej
vzdialenosti. Žiaľ, turnajov je vzhľa
dom na počet hráčov v jednotlivých
kategóriách stále veľa. Na mnohých
štartuje malý počet účastníkov, čo je
neefektívne aj pre usporiadateľov, aj
pre hráčov. Niektoré turnaje museli
byť dokonca pre malý záujem zru
šené. V halovej sezóne boli zrušené
2 turnaje triedy B, 5 turnajov triedy
C a 4 turnaje triedy D. Z toho iba
jeden bol zrušený z technických
príčin. V letnej sezóne boli úplne
zrušené 3 turnaje triedy C a 16
turnajov triedy D. Čiastočne boli
zrušené (t.j. iba chlapci, alebo

iba dievčatá) 3 turnaje triedy B
(vo všetkých prípadoch išlo o ženy),
9 turnajov triedy C a 20 turnajov
triedy D. Navyše, iba výnimočne
býval naplnený počet účastníkov
turnaja v súlade s údajom v ter
mínovej listine. To dokumentuje,
že naša snaha o limitovanie počtu
turnajov je správna. Na druhej
strane možnosť výberu organizá
torov umožňuje viac sa sústrediť na
kvalitu usporiadania a notorickým
porušovateľom predpisov nepride
ľovať turnaje. Veľkým pomocníkom

organizátorov i hráčov je systém
etenis. Okrem rýchleho zverejňo
vania výsledkov umožňuje aj efek
tívnu kontrolu dodržiavania pred
pisov zo strany organizátorov i zo
strany hráčov. Medzi nedostatky
zo strany niektorých usporiadateľov
patrilo nespracovanie akceptácie,
nezverejňovanie výsledkov v sys
téme etenis, nezaslanie, prípadne
neskoré zaslanie rozpisu turnaja.
Problémom býva aj aktualizácia
akceptácie, čo môže spôsobovať
nedorozumenia. V systéme etenis

Lukáš LACKO sa postaral na Slovak Open o premiérový zápis – vyhral dvojhru
a po boku Čecha Hájka aj štvorhu

evidujeme aj priestupky hráčov.
V halovej sezóne bolo evidovaných
34 priestupkov a v letnej sezóne
325 priestupkov. Je to približne
rovnaký počet ako v roku 2010 (49
v hale a 300 v lete). Najčastejším
priestupkom bolo ospravedlnenie
z turnaja po termíne a závažnej
ší priestupok neúčasť na turnaji
bez ospravedlnenia. Neoprávnený
štart sme evidovali v 21 prípadoch.
Priebežne sa zverejňuje aj prehľad
činnosti rozhodcov. Všetky tieto
kroky smerujú k tomu, aby súťaže
prebiehali v súlade s predpismi,
a aby sa prípadné pochybenia mohli
operatívne odstraňovať.
Vrcholné podujatia domácich
súťaží, majstrovstvá regiónov a maj
strovstvá Slovenska, sa uskutočnili
v stanovených termínoch a organi
začne boli veľmi dobre zabezpečené.
Účasť na majstrovstvách Slovenska
bola v žiackych kategóriách špič
ková, v doraste boli niektorí hráči
uvoľnení na významné zahraničné
podujatia. Na medailovej bilancii
z majstrovstiev Slovenska jednot
livcov a družstiev sa podieľa 33
klubov. Najviac medailí 23 získali
hráči TK Slávia Agrofert Bratislava,
z toho 12,5 zlatých, 5 strieborných
a 5,5 bronzových. Na 2. mieste je
Slovan Bratislava s 21,5 medailami
(4 –9,5-8) a na 3. mieste TC Empire
Trnava s 13,5 medailami (3,5-3-7).
Úspešnosť klubov môžeme sledo
vať aj z rebríčka klubov, z ktorého
uverejňujeme prvých 25 miest
v tabuľke č. 6.
Súťaže seniorov
V súťažiach seniorov sa usku
točnili 2 medzinárodné turnaje
a 24 domácich súťaží. Najväčší
počet účastníkov 89 bol na letných
majstrovstvách Slovenska v Banskej
Bystrici. Z turnajov bolo najviac 44
na turnaji, ktorý organizoval klub
HSC Piešťany. Počet účastníkov
turnajov seniorov v posledných ro
koch klesá, čo sa prejavuje aj v počte
klasifikovaných hráčov. V tomto
roku ich bolo iba 203, čo je výrazne
menej ako v roku 2010, kedy ich
bolo 324. Počet miest v klasifikácii
je 329 (niektorí hráči figurujú vo
viacerých kategóriách), najviac 60
je v kategórii 50+. Rovnako musíme
konštatovať, že klesol aj počet druž
stiev v súťažiach seniorov. V tomto
roku súťažilo iba 47 družstiev, čo je
o 15 menej ako v predchádzajúcom
roku. Jednoznačne najviac ich bolo
v Bratislave, kde štartovalo 24 druž
stiev. Uskutočnili sa aj plánované
majstrovstvá Slovenska družstiev,
v kategórii 35+ zvíťazil Slovan Bra
tislava, v kategórii 45 + TK Vysoké
Tatry a v kategórii 60+ TC Slávia
Univerzita Košice. V súťažiach se
niorov, ktoré majú osobitný predpis
nie je možné využívať etenis. Aspoň
čiastočnou náhradou je systém
„zašportujsiopen“, ktorý umožňuje
napríklad prihlasovanie hráčov na
turnaj i zverejňovanie a evidenciu
výsledkov. Pre organizátorov má
najmä informatívny charakter.

Tenistka roka na Slovensku Dominika CIBULKOVÁ si podáva ruku s najlepšou tenistkou na svete 2011 Petrou KVITOVOU pred fedcupovým stretnutím Slovenska s Českom

Rebríček klubov za sezónu 2011

Súťaže detí
V súťažiach detí sa uskutočnilo
6 halových turnajov a 60 turnajov
na otvorených dvorcoch. Počet
účastníkov turnajov bol kolísavý,
i tu sa ukazovalo, že počet turnajov
bol veľký a niektoré turnaje sa
pre malý záujem neuskutočnili.
Dlhodobé súťaže družstiev detí sa
konali iba vo Východoslovenskom
regióne, kde štartovalo 6 družstiev.
V ostatných regiónoch tímové
súťaže prebiehali iba v rámci „Det
ského DC a FED C s Nadáciou
SPP“. V kategórii do 9 rokov sa ich
zúčastnilo 140 družstiev, najviac
58 v Stredoslovenskom regióne.
V kategórii do 7 rokov štartovalo
86 družstiev, najviac 33 v Zápa
doslovenskom regióne. Celkový
počet družstiev 226 je o 13 väčší
ako v roku 2010. Slovenské finále
tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo
v NTC malo výbornú úroveň, deti
predvádzali obdivuhodné výkony.
Medzi chlapcami zvíťazilo druž
stvo TK Tenisová akadémia Prešov
a u dievčat družstvo TK Mladosť
Košice. V nastávajúcom roku čakajú
súťaže detí viaceré zmeny. Podstat
nou je posunutie vekovej hranice
pre súťaže detí na 10 rokov. Rada
STZ schválila aj nový Predpis pre
súťaže detí, ktorý určuje základné
pravidlá pre organizáciu detských
súťaží. Zvýšenú pozornosť budeme
venovať aj súťažiam detí do 8 rokov,
ktoré budú hrať na skrátenom dvor
ci. Očakávame, že uvedené zmeny
prinesú vyššiu kvalitu detských
súťaží.

Tabuľka č. 6
MLÁDEŽ

DOSPELÍ

Poradie

KLUB

Reg.

1.

TK Slávia Agrofert STU Bratislava

B

1.

1666

2.

888

2554

2.

TK Slovan Bratislava

B

2.

1194

1.

1027

2221

3.

TK Kúpele Piešťany

Z

3.

869

3.

549

1418

4.

TC EMPIRE Trnava

Z

5.

724

4.

429

1153

5.

VSE TK Akademik Košice

V

4.

794

61.

20

814

6.

TK Žilina

S

8.

538

6.

237

775

7.

Tenisová akadémia Prešov

V

6.

672

17.

83

755

8.

TC DIXON TENISIA B.Bystrica

S

10.

511

8.

197

708

Por. BODY Por. BODY

SPOLU

9.

TK Mladosť Košice

V

7.

576

14.

117

693

10.

TK Baník Prievidza

S

9.

520

12.

132

652

11.

TJ Slávia Právnik Bratislava

B

12.

331

5.

308

639

12.

TC Topoľčany

Z

11.

376

24.

64

440

13.

TK Nitra

Z

16.

193

9.

192

385

14.

TK Ratufa Levice

Z

25.

111

7.

216

327

15.

TK Inter Bratislava

B

23.

126

11.

183

309

16.

Fresh club Zvolen

S

19.

155

13.

129

284

17.

TK F1 Poprad

V

14.

217

37.

42

259

18.

TKM Betliar

V

13.

251

132.

0

251

19.

TK Jednotka

B

17.

182

28.

52

234

20.

TK DRANaM Košice

V

20.

145

19.

80

225

21.

Lieskovský tenisový klub-LTC

S

15.

198

132.

0

198

22.

TC DRACI Matúškovo

Z

153.

0

10.

190

190

22.

TK Ružomberok

S

34.

83

15.

106

189

24.

TK 77 Skalica

Z

36.

81

15.

106

187

25.

TK HANAKA Zlaté Moravce

Z

22.

133

36.

46

179
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Metodická príloha Slovenského tenisového zväzu

Hlad po poznatkoch stúpa
Seminár trénerov v Národnom tenisovom centre
Pravidelný seminár tenisových trénerov A, B a C licencie sa uskutočnil
v Národnom tenisovom centre v Bratislave v decembri. Trénersko–
metodický úsek Slovenského tenisového zväzu venuje tejto forme
vzdelávania značnú pozornosť. Považuje ju za osvedčený prostriedok
pre vzájomnú výmenu skúseností, získavanie nových poznatkov. Aj
tentoraz bola účasť vysoká – 67 trénerov z celého Slovenska. Materiál
o seminári spracoval Ladislav MACKO, metodik STZ.
Obsah seminára priblížime v na
šom mesačníku v dvoch častiach.
V tomto čísle venujeme pozornosť
prednáškam Mgr. Rudolfa Páteka
a Ing. Ivana Šimka PhD., v budúcom
profesora Tomáša Kampmillera a fy
zioterapeura Zdenka Ďuriša. Podľa
vlastníkov licencií sa zúčastnilo na
seminári 15 trénerov s licenciou A,
15 s licenciou B a 37 s licenciou C.
Okrem získania nových poznatkov
a skúseností si tréneri splnili aj po
vinnosť pre obnovu licencie – účasť
na seminári raz za 2 roky.

O kondičnej príprave
Kondičný tréner Mgr. Rudolf Pátek sa vo svojom vystúpení zameral
na praktické ukážky kondičnej prí
pravy detí a mládeže. V prvej časti
vystúpenia sa zaoberal prostriedka
mi, ktoré sú využívané v úvodnej
časti tréningu – formy rozcvičenia
- technika behu a dýchania pri roz
klusávaní
- t echnika bežeckej a strehovej
abecedy
- a lternatívne formy bežeckých
roviniek

V druhej časti sa zameral na
prostriedky rozvoja tenisovej rých
losti:
- cvičenia na rozvoj akcelerácie, re
akcie, rýchlostno–silové cvičenia,
cvičenia so zmenou smeru, kombi
nované cvičenia so zameraním na
schopnosť prispôsobiť sa pohybom
k loptičke
- cvičenia na zdokonalenie a osvo
jovanie strehového tenisového
pohybu pomocou kuželov
V tretej časti sa zameral na
využívanie prostriedkov na rozvoj
sily a výbušnosti pomocou medi
cinbalov
- všeobecné odhody a odvrhy rôz
nymi technikami obojručne a jed
noruč
- špeciálne tenisové odhody imitu
júce techniku úderov
- kompenzačné hody a cviky s me
dicinbalom
Vo štvrtej časti sa zaoberal
prostriedkami na získanie správ
nej techniky hodu s loptičkami
a prípravné cvičenia s loptičkou na
nácvik správneho podania.
Jednotlivé cvičenia predvádzali
mladí nádejní tenisti M. Husár, M.
Gašparovič, R. Garkavenko a R.
Oravkin.
V diskusii padla otázka, prečo
športovci v Národnom tenisovom
centre neprechádzajú funkčnými
testami funkčnej mechaniky, kto
rá odhalí perspektívu športovca
z pohľadu fyzickej a mechanickej
odolnosti a maximálnej záťaže.
Na podporu tenisových talentov
športovou diagnostikou sa zameral
Ing. Ivan Šimko, PhD.
SPORTTEST,
pohľad do hlavy športovca

Rudolf PÁTEK pri praktickej ukážke
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To, že zmena psychického stavu
ovplyvňuje správanie tela a naopak
(zranenie, choroba či fyzické vyčer
panie) ovplyvňuje psychiku tenistu,
zažil zrejme každý hráč i tréner.
Niekedy dokáže hráč či tréner na
základe dlhodobých skúseností,
pozorovaní a skúšania rôznych
prístupov a nástrojov tieto príčiny
identifikovať. Na druhej strane,
čo zaberá a má pozitívny vplyv na
jedného zverenca, je absolútne neú
činné u druhého zverenca. Čo s tým?
Športová diagnostika SPORT

TEST zabezpečuje meranie aktuál
neho stavu psychiky tenistu v rôz
nych parametroch, ktoré spoločne
poskytujú trénerovi aj samotnému
tenistovi dostatok informácií o tom,
čo sa deje v hlave hráča a ako sa
„hlava“ správa v určitých vopred
známych oblastiach. Patria sem
napríklad:
✪ D ispozície k správaniu sa te
nistu v tréningu a zápase (vní
manie a rozlišovanie podnetov
od súpera, miera húževnatosti,
schopnosť pohotovo a inovatívne
riešiť situácie v hre...);
✪ Postoje tenistu (miera sebavedo
mia, spokojnosť so sebou...);
✪ Motory tenistu – tie, ktoré sú pre
neho nebezpečné či ho brzdia
i tie, ktoré ho poháňajú;
✪ Nájdenie motivačných a stresujú
cich podnetov
✪ a ďalšie informácie.
Využitie športovej diagnostiky,
ktorej sa venuje web www.sporttest.sk,
je v poskytnutí „kuchárky“ pre tré
nera či hráča. Táto poskytuje infor
mácie, podnety o aktuálnom stave
tenistových mozgových asociačných
procesoch, ktoré majú využitie na
jednej strane k (dlhodobému či
krátkodobému) zvyšovaniu jeho
psychosomatických výkonov v teni
se, rozvoja súťažných zručností pri
tréningu a na druhej strane k posil
ňovaniu odolnosti alebo odstráneniu
vplyvov, ktoré naopak znižujú či
priamo konkrétneho tenistu (psy
chicky, telesne) poškodzujú.
Maximálne využitie športovej
diagnostiky poskytuje spojenie
a symbióza SPORTTESTu s hráčom
a trénerom. Tréner a jeho rozhod
nutia či odporučenia (aj na základe
informácií zo SPORTTESTu) sú roz
hodujúcim činiteľom v raste tenistu,
predovšetkým v mládežníckych
kategóriách.
Náš popredný fyzioterapeut
Zdenko Ďuriš vo svojom vystúpení
nadviazal na predchádzajúcu pred
nášku prof. Kampmillera a doplnil ju
o pohľad športového fyzioterapeuta.
Následne pokračoval praktickými
skúsenosťami zo športovej fyziotera
pie, funkčnej mechaniky športovca
až kým nenastane čas na regenerá
ciu. K obom prednáškam sa vrátime
v budúcom čísle mesačníka Tenis.

( K an ad a)
víťa z turnaja v Chennai 2 012

M i lo s R AO N IC

Čes ko, v í ťa z H o p m a
Tomáš BERDYCH

a n ovho po h á ra 2 012
a Pe tra K V I TOVÁ

O Pohár troch kráľov
V rámci seriálu ZašportujsiOpen sa na dvorcoch Tennis
One v Bratislave uskutočnil trojkráľový turnaj miešaných
dvojíc s predpísaným vekovým súčtom 70 rokov. Zo skupín
postupovali po dva páry do štvrťfinále, v ktorom sa už hralo
vyraďovacím systémom, zápas sa hral na jeden set. V konkurencii 20 párov zvíťazili Miriam Ďuricová a Ľubomír
Páleník (na snímke vpravo, vekový súčet páru 84 rokov).
Víťazná dvojica, ktorá vo finále zdolala pár Michaela
Majdová, Peter Majda (neter so svojím strýkom), vyhrala
za deň šesť zápasov. René Parák, organizátor turnaja, sa
postaral o výbornú atmosféru a prispel aj svojím tradičným
vynikajúcim nápadom podfarbiť tenis hudbou.

V Tatrách stretnutie
tenisových generácií
Bývalý profesionál Branislav Stankovič inicioval roku
2010 založenie tradície, ktorá dostala názov Tenisové Tatry.
Jej cieľom bolo stretnutie hráčov na sklonku roka, na záver
kondičného sústredenia v našich veľhorách.
Vlani v decembri v hale Teniscentra v Tatranskej Lomnici,
pod patronátom Petra Simčáka ako hostiteľa, už nemal 2.
ročník Tenisových Tatier súťažný charakter ako v premiére,
v ktorej vyhral Norbert Gombos, ale exhibičný.
„Bolo to stretnutie generácií. Z našich popredných tenistov
minulosti a súčasnosti chýbali iba Kučera a Beck. Za moju
generáciu zobral kapitánsku taktovku Miloš Mečíř, za mladých Dominik Hrbatý. Užili sme si tenis, Tatry i zábavu,“
hovorí Stankovič. Najvyšší ranking pripomínala prítomnosť
Mariána Vajdu, trénera svetovej jednotky Djokoviča. Ale
v skutočnosti účastníkmi, ktorí boli v kariére najvyššie
v počítači, boli Miloš Mečíř a Čech Jiří Novák, svetová
štvorka resp. päťka.
Dve generácie - starí a mladí - hrali proti sebe tak, že sa
na pokyn svojich kapitánov počas hry mohli striedať. Príliš
sa neunavili, o to viac zábavy si užili aktéri i diváci...
(zw)

Na hornej snímke zľava: Marián VAJDA, Jiří NOVÁK, Tibor
TÓTH, Jaroslav BULANT, Branislav STANKOVIČ, Miloš MEČÍŘ,
dolná fotka – zľava: Dominik HRBATÝ, Michal MERTIŇÁK,
Filip POLÁŠEK, Martin KLIŽAN, Lukáš LACKO, Ján KROŠLÁK
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Víťazka Adriána ŠENKÁROVÁ a finalistka Alexandra PILLÁROVÁ

Víťazka ťažila
z chýb súperiek

Halové majstrovstvá Slovenska mladších žiačok v Bratislave
Nominácia na tohtoročné halové majstrovstvá mladších žiačok naznačovala, že sa na
dvorcoch Slovana Bratislava v NTC stretnú
najlepšie dievčatá budúcej generácie tenistiek.
Z prvej desiatky nechýbala ani jedna.

vej, najlepšej z ročníka 2001. Podľa rebríčkových
predpokladov sa dostala so semifinále, ale tam proti
veľmi rozumne hrajúcej Šenkárovej urobila množ
stvo nevynútených chýb v dôležitých momentoch,
a tak výsledok nezodpovedá úrovni zápasu, ktorá
bola veľmi vyrovnaná.
Bola som milo prekvapená, že na rozdiel od čias,
keď v tejto kategórii víťazili hlavne dievčatá, ktoré
vracali loptu a nekazili, tentoraz víťazili hráčky,
ktoré hru tvorili - aj keď s chybami. Majsterkou sa
síce stala napokon Adriána Šenkárová, ktorá má
hru založenú hlavne na udržaní lopty v kurte, ale
keď bolo treba, aj ona si vedela vytvoriť tlak a urobiť
bod. Pravda, treba priznať, že hlavne v semifinále a
finále ťažila naozaj z nevynútených chýb súperiek.

Prvé kolá sa niesli v znamení jasnej prevahy reb
ríčkovo lepšie postavených dievčat. Iba jeden zápas
sa hral na tri sety, v ostatných sa veľa setov skončilo
so skóre 6:0 a 6:1. V tejto kategórii je výrazne vidieť,
že niektoré dievčatá začali hrať tenis neskôr. Proti
skúseným súperkám, ktoré majú viac nahrané, im
chýbajú zápasové skúsenosti, počet tréningových
hodín.
Prvý raz sa v tejto kategórii stretli iba dva ročníky.
Očakávala som vyrovnanejšie pole, ale v tomto veku
Na servise treba veľa pracovať
niekedy aj mesiace hrajú úlohu. Niektoré dievčatá
Čo ma veľmi sklamalo, bola úroveň a technika
boli podstatne fyzicky vyspelejšie ako ostatné. A to
servisu. Okrem Pillárovej, Roháčovej a Starej ani
sa odrazilo aj na ich hre.
jedna vlastne nevedela normálne zaservovať a išlo
Šenkárová hrala rozumne
naozaj o vhodenie lopty do hry. Nebol ani náznak
Do štvrťfinále sa prebojovali Pillárová, ktorá po nejakého točeného druhého podania. Je naozaj na
výbornej minulej sezóne akoby mala problém s zamyslenie trénerov a rodičov, aby už v začiatkoch
potvrdením role favoritky. Od druhého kola sa v venovali servisu maximálnu pozornosť, hlavne tech
zápasoch trápila. Bolo vidieť, že je tenisovo naj nike, ktorá - ak má hráč nesprávne návyky - sa len
ďalej, ovláda celú škálu úderov, ale mala problém ťažko napráva. Servis je jedinečný úder, ktorý sa dá v
s koncentráciou, a zabrala až keď jej takpovediac pokoji natrénovať, len mu treba venovať dostatočnú
tieklo do topánok. To sa vypomstilo vo finále proti pozornosť a nie len pár minút na konci tréningu.
Šenkárovej. V dôležitých momentoch už nebola Osobne som zásadne proti servovaniu zospodu.
schopná uhrať si body tak, ako v predošlých zá To len odďaľuje riešenie problému. Deti servujúce
pasoch. Takisto Remenárová, Petrovická, Stará a zospodu si automaticky vytvárajú stres zo servisu
Košanová, ktoré prehrali vo štvrťfinále, ukázali zhora a v dôležitých momentoch sa ho boja. Servis
veľmi dobrý tenis.
je úder, ktorý si treba obľúbiť a mať rád. Ako jediný
Páčila sa mi hra Roháčovej, ktorá sa s prehľadom úder v tenise je nezávislý od súpera, a hlavne, neskôr
dostala do semifinále. V ňom potom po veľmi sa ním dajú získavať lacné body.
dobrom výkone prehrala s Pillárovou v tajbrejku
Radka ZRUBÁKOVÁ,
tretieho setu.Veľa sa tiež očakávalo od Morvayo
riaditeľka turnaja
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Halové majstrovstvá SR
TC Empire Trnava
06. 1. 2012 – 09. 1. 2012
Mladší žiaci
Dvojhra
1. kolo: Bánczi (1) – Vanko 60, 61, Oberta – Gonos 64, 63, Minárik – Vranovský 46, 63, 63, Baláži
(7) – Hamerlík 61, 60, Lörincz (4) – Pavelka 61, 62,
Dobrý – Hutta 62, 63, Škoda – Kerekeš 61, 60, Kurtin (6) – Kravár 62, 60, Čierny (5) – Rusnák 61, 60,
Arbet – Fekete 62, 61, Stojanovič – Danielič 62, 61,
Paulovčák (3) – Špak 62, 63, Puškár (8) – Bielik 64,
63, Ciran – Ševčík 75, 62, Gondor – Pjontek 76(3),
60, Bajo (2) – Žák 64, 60, 2. kolo: Bánczi – Oberta
61, 60, Baláži – Minárik 62, 62, Lörincz – Dobrý 60,
64, Kurtin – Škoda 63, 46, 62, Čierny – Arbet 60, 60,
Paulovčák – Stojanovič 64, 64, Puškár – Ciran 60, 61,
Bajo – Gondor 60, 61, ŠF: Bánczi – Baláži 61, 60, Kurtin – Lörincz 63, 64, Paulovčák – Čierny 63, 75, Bajo
– Puškár 64, 76(2), SF: Bánczi – Kurtin 40 – skr. Kurtin,
Bajo – Paulovčák 61, 76(3), F: Bánczi – Bajo 60, 61.
Štvorhra
1. kolo: Bánczi, Lörincz (1) – Škoda, Pavelka 61, 64,
Dobrý, Danielič – Hutta, Hamerlík 61, 62, Kurtin,
Čierny (3-4) – Oberta, Gonos 64, 61, Bielik, Ševčík
– Chmelár, Dobrovodský 61, 76(5), Rusnák, Arbet
– Kravár, Kerekeš 61, 63, Baláži, Žák (3-4) – Minárik,
Vranovský 75, 64, Gondor, Puškár – Fekete, Vanko
62, 75, Paulovčák, Bajo (2) – Pjontek, Špak 61, 61,
ŠF: Bánczi, Lörincz – Dobrý, Danielič 64, 64, Kurtin,
Čierny – Bielik, Ševčík 76(4), 61, Baláži, Žák – Rusnák,
Arbet 60, 46, 10-8, Paulovčák, Bajo – Gondor, Puškár
62, 62, SF: Bánczi, Lörincz – Kurtin, Čierny 60, 60,
Paulovčák, Bajo – Baláži, Žák 63, 62, F: Paulovčák,
Bajo – Bánczi, Lörincz 26, 76(1), 11-9.
TK Slovan Bratislava
06. 1. 2012 – 09. 1. 2012
Mladšie žiačky
Dvojhra
1. kolo: Pillárová (1) – Takáčová 60, 60, Schwarcová
– Milatová 60, 61, Remenárová – Kužmová 60, 61,
Hilmerová (7) – Lázárová 61, 46, 60, Roháčová (3)
– Sepešiová 60, 62, Kadlečková – Seresová 61, 60,
Petrovická – Čanigová 60, 60, Bilecová (5) – Martonová 61, 60, Stará (6) – Kozáková 62, 61, Mrvová
– Hláčiková 63, 61, Mayerová – Galčeková 60, 60,
Morvayová (4) – Jobbágyová 61, 63, Junasová (8) –
Kovačičová 62, 64, Košanová – Ondrejčeková 61, 61,
Brunácka – Jasenáková 60, 76(6), Šenkárová (2) – Matejčíková 60, 62, 2. kolo: Pillárová – Schwarcová 64,
61, Remenárová – Hilmerová 57, 75, 61, Roháčová
– Kadlečková 60, 60, Petrovická – Bilecová 62, 06, 63,
Stará – Mrvová 26, 76(1), 62, Morvayová – Mayerová
62, 63, Košanová – Junasová 63, 57, 61, Šenkárová
– Brunácka 60, 63, ŠF: Pillárová – Remenárová 75,
63, Roháčová – Petrovická 62, 61, Morvayová – Stará
75, 63, Šenkárová – Košanová 62, 61, SF: Pillárová –
Roháčová 63, 36, 76(3), Šenkárová – Morvayová 61,
60, F: Šenkárová – Pillárová 64, 61.
Štvorhra
1. kolo: Šenkárová, Roháčová (1) – Jasenáková, Milatová 61, 62, Galčeková, Hláčiková – Kozáková, Takáčová 64, 64, Petrovická, Bilecová (3-4) – Seresová,
Martonová 61, 61, Remenárová, Mrvová – Čanigová,
Kadlečková 60, 61, Lázárová, Brunácka – Schwarcová, Matejčíková 64, 57, 10-8, Ondrejčeková, Morvayová – Hilmerová, Jobbágyová (3-4) 64, 57, 10-2,
Košanová, Mayerová – Sepešiová, Kovačičová 61, 61,
Junasová, Stará (2) – Pillárová, Kužmová 75, 63, ŠF:
Šenkárová – Roháčová – Galčeková, Hláčiková 61,
64, Petrovická – Bilecová – Remenárová, Mrvová 62,
63, Lázárová, Brunácka – Ondrejčeková, Morvayová
26, 62, 12-10, Junasová, Stará – Košanová, Mayerová 64, 64, SF: Šenkárová, Roháčová – Petrovická,
Bilecová 26, 76(5), 10-6, Junasová, Stará – Lázárová,
Brunácka 61, 61, F: Šenkárová, Roháčová – Junasová,
Stará 26, 64, 10-6.

Bánczi potvrdil post jednotky
Halové majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v Trnave
V úvode roka sa v areáli TC EMPIRE Trnava uskutočnili halové
majstrovstvá Slovenska mladších žiakov. Turnaj sa hral v pevnej hale
hotela EMPIRE**** na troch taraflexových dvorcoch. Mal veľmi dobrú
účasť, veď z prvej dvadsiatky chýbal iba jeden hráč, čo zaručovalo
zápolenie tých najlepších Slovákov do 12 rokov.
Domáci klub mal veľké očakáva
nia, veď nasadená jednotka Viktor
Bánczi patril k favoritom na celkové
víťazstvo. Pre Viktora to bola určite
veľká zodpovednosť predviesť sa
pred domácim publikom v čo naj
lepšom svetle. Môžeme konštatovať,
že tento tlak zvládol a suverénne
dokráčal k víťazstvu, keď v každom
zápase dovolil súperovi uhrať iba jed
nu hru. Vo finále sa stretol s druhým
nasadeným Košičanom Ladislavom
Bajom (VSE TK Akademik Košice).
Ten fyzicky nestačil na Báncziho
a jasne prehral.
Šampionát sa vyvíjal podľa oča
kávania. Vo štvrťfinále boli všetci
ôsmi nasadení a v bojoch o semifi
nále prekvapil iba Kevin Kurtin (TC
Topoľčany), ktorý porazil vyššie
nasadeného Lörincza. Kurtin musel
Viktorovi v semifinále v úvodnom
sete skrečovať zápas pre bolesti
chrbta, ale i tak je to pre neho veľký

úspech. Z mladších sa nikto nedostal
cez druhé kolo.
Štvorhra sľubovala vyrovnanejšie
súboje, veď prvé dva nasadené páry
mali rovnaký rebríček. Nakoniec sa
podľa papierových predpokladov
Viktor Bánczi spolu Ladislavom
Lörinczom (VSE TK Akademik Ko
šice) ako nasadené jednotky prebo
jovali do finále bez straty setu proti
dvojkám Ladislavovi Bajovi a Samu
elovi Paulovčákovi. Finále bolo do
stavu 6:2, 4:1 jasne v prospech páru
Bánczi, Lörincz, ale potom nastal ob
rat a Bajo s Paulovčákom to dotiahli
až do supertajbrejku, ktorý vyhrali
11:9. Štvorhra sa hrala systémom
bez výhody, tretí set superttajbrejk.
Systém bežný na medzinárodných
turnajoch sa určite osvedčil i na
majstrovstvách. Štvorhry mali rýchly
priebeh. Kevin Kurtin vybojoval opäť
bronz, keď spolu s Davidom Čier
nym nestačili na pár Bánczi, Lörincz.

Najlepší v Trnave zľava – Ladislav LÖRINCZ, Viktor BÁNCZI, Samuel PAULOVČÁK, Ladislav BAJO

Turnaj sa uskutočnil v príjemnom
prostredí. Môžem konštatovať, že sa
počas neho nemusela riešiť žiadna
sporná lopta, čo je v tejto vekovej
kategórii skôr rarita. Z organizačnej
stránky bol šampionát na veľmi
vysokej úrovni a k jeho rýchlemu

priebehu dopomohli tri dvorce. Pre
hráčov a rodičov bolo v reštaurácii
hotela EMPIRE pripravené obedové
a večerné menu, aby sa nemuseli
vzďaľovať z areálu.
Tomáš BOLEMAN,
riaditeľ turnaja
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Halové M SR starších žiakov: finalista David Damian BRNA (Empire Trnava) a víťaz Lukáš KLEIN (TK Spišská Nová Ves)

Klein vyhral s prehľadom
Halové majstrovstvá Slovenska starších žiakov na dvorcoch Slávie Agrofert
Halový šampionát Slovenska starších žiakov priniesol očakávaných medailistov. Do semifinále postúpili štyria najvyššie nasadení hráči.
Titul s prehľadom získal Lukáš Klein zo Spišskej Novej Vsi. Favorit, turnajová jednotka, nestratil ani set. Spolu s Ladislavom Unčovským
z usporiadateľského klubu vybojoval aj deblové zlato.

Klein sa na turnaji zlepšoval
od zápasu k zápasu. Najviac ho
zo všetkých súperov potrápil
v druhom kole o rok mladší Ju
ras. Vo finále s ním odohral Brna
vyrovnaný súboj, ale o víťazovi
nebolo pochýb. Lukáš Klein má
solídnu hru od základnej čiary, zo
všetkých chlapcov najlepšiu hru
na sieti, čo využíva vo štvorhre. Ši
kovný tenista hrá s prehľadom, po
boku Unčovského získal zaslúžene
titul i vo štvorhre. Zaujímavé je,
ako sa mu na tvrdom povrchu
darilo. A to aj napriek tomu, že
doma prevažne trénuje na antuke.
Pomocnú ruku mu podal v Tat
Halové majstrovstvá SR
TK Slávia Agrofert STU Bratislava
14. 1. 2012 – 17. 1. 2012
Starší žiaci
Dvojhra
1. kolo: Klein (1) – Bajo 61, 64, Juras –
Grman 76(1), 61, Levčík – Horváth 60, 61,
Fekiač – Cetner (8) 57, 76(1), 64, Turzák
(4) – Žáček 60, 61, Benedek – Kánik 62, 16,
61, Gašparovič – Kvak 62, 61, Unčovský (6)
– Bánczi 60, 62, Husár (7) – Fekete 63, 63,
Hrunčák – Hadidom 62, 62, Urban – Čierny
64, 64, Líška (3) – Hablák 60, 60, Kočiš –
Kmec (5) 46, 63, 63, Krajčír – Antoš 62, 62,
Ševčík – Štubniak 64, 62, Brna (2) – Slabý
62, 62, 2. kolo: Klein – Juras 75, 63, Fekiač
– Levčík 62, 75, Turzák – Benedek 60, 61,
Unčovský – Gašparovič 62, 61, Hrunčák –
Husár 75, 61, Líška – Urban 62, 61, Krajčír
– Kočiš 64, 63, Brna – Ševčík 63, 62, ŠF: Klein
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ranskej Lomnici Peter Simčák,
majiteľ dvorcov a hotela, ktorý mu
umožnil trénovať v tamojšej hale.
Z mladších hráčov sa v Bratisla
ve predstavili najlepší z halových
majstrovstiev nižšej vekovej kate
górie Bánczi a Bajo. Hoci vypadli
v prvom kole, obaja hrou zaujali.
Šampionát sa uskutočnil vo
vynovenom areáli Slávie Agrofert
Bratislava. V pevnej hale s novým
náterom mali starší žiaci premiéru.
V komplexe mohli využiť masáže,
fitnes, stravovanie, zabezpečené
mali i vyplietanie rakiet.
František HORVÁTH,
riaditeľ turnaja
– Fekiač 62, 60, Turzák – Unčovský 64, 61,
Líška – Hrunčák 62, 62, Brna – Krajčír 64, 64,
SF: Klein – Turzák 62, 60, Brna – Líška 67(4),
75, 63, F: Klein – Brna 64, 62.
Štvorhra
1. kolo: Unčovský, Klein (1) – Fekiač, Levčík
62, 62, Juras, Hrunčák – Fekete, Hablák 62,
63, Husár, Brna (3-4) – Hadidom, Kočiš 61,
60, Kmec, Grman – Gašparovič, Kánik 64, 63,
Kvak, Antoš – Ščasný, Oravkin 61, 64, Bajo,
Bánczi – Cetner, Urban (3-4) 64, 36, 12-10,
Štubniak, Krajčír – Benedek, Žáček 62, 63,
Turzák, Líška (2) – Čierny, Slabý 61, 61, ŠF:
Unčovský, Klein – Juras, Hrunčák 67(1),
61, 10-7, Husár, Brna – Kmec, Grman 60,
64, Bajo, Bánczi – Kvak, Antoš 57, 64, 10-7,
Turzák, Líška – Štubniak, Krajčír 62, 63, SF:
Unčovský, Klein – Husár, Brna 75, 64, Turzák,
Líška – Bajo, Bánczi 63, 61, F: Unčovský,
Klein – Turzák, Líška 63, 62.

TENISOVÉ KEMPY 2012
Milí tenisoví fanatici!
Chcela by som Vás informovať
o našich nasledujúcich tenisových
kempoch, ktoré sa budú konať
v roku 2012.
Po veľmi úspešnom kempovom
roku 2011 a našich kempoch v Turecku, Portoroži a Miami, sa nám
naskytli neobmedzené možnosti
s výbornými kontaktmi v tenisovom svete. Spojili sme
sa s jednou z najlepších tenisových spoločností sveta
GTLF - www.gtlf.org
Spoločnosť zastrešuje Chris
Vermeeren, dlhročný hlavný manažér pre Nike.
Pán Khalaf al Habtoor nám
vytvoril druhý domov pre naše
kempy vo svojich nádherných
rezortoch v Dubaji Habtoor
Grand Resort&Spa. V uplynulom
roku sa tam koncom novembra
pripravovalo 50 detí, juniorov

a profi hráčov z Ruskej federácie.
Dubaj je hlavným pôsobiskom
v príprave Rogera Federera, ktorý
tam aj žije, Novaka Djokoviča, Viktorie Azarenkovej, Very Zvonarevovej a ďalších popredných hráčov
sveta www.habtoorhotels.com
Kliknite na link nášho posledného kempu, ktorý sme absolvovali
v Boca Ratone a v Miami:
http://www.youtube.com/
watch?v=N0IvkKHr2NE
Zúčastnilo sa na ňom veľa
popredných hráčov zo svetového mládežníckeho tenisu,
manažérov, trénerov. Bola to výborná príležitosť pre slovenských
hráčov s nimi trénovať, zmerať si
sily, nabrať sebavedomie a hlavne
získať znalosti o svetovom tenise
v ich kategóriách. Deti aj rodičia si
tento kemp obľúbili. Deti sa veľmi
zlepšili a už sa nevedia dočkať nasledujúceho.

Program kempov 2012:
16. - 22. 2. 2012 Jamajka www.tryallclub.com
31. 3. 2012 - 7. 4. 2012 Makarska http://www.bluesunhotels.com
apríl 2012 San Raphael pri Monacu
júl 2012 Portorož (Slovinsko)

www.henrietanagyova.sk
Kontakt: henrietanagyova@yahoo.com
+421 904 311 411

Kužmová vyčnievala
Halové majstrovstvá Slovenska starších žiačok v Elfoclube v Malinove
Halové majstrovstvá Slovenska starších žiačok sa uskutočnili
v krásnom novom areáli v Elfoclube v Malinove pri Bratislave.
Hráčky tu mali opäť po minulom roku ideálne podmienky a komfort.
Pod jednou strechou je ubytovanie, reštaurácia, šport bar, relaxačné
centrum, posilňovňa a hala.
Turnaj bol výborne zorganizovaný,
uskutočnil sa v priateľskej atmosfére.
Zúčastnili sa na ňom všetky najlepšie
hráčky kategórie. Zápasy mali veľmi
dobrú úroveň, nevyskytli sa žiadne
priestupky hráčok. Dobrým krokom
sa ukázalo aj zorganizovanie doras
teneckého turnaja dva týždne pred
majstrovstvami. Viacero hráčok si
prišlo vyskúšať povrch a zoznámiť
sa s prostredím.
V prvom kole určitý náboj pri
niesol zápas dvoch Trnavčaniek
Polákovej s Kupkovou a svojou
dramatickosťou a kvalitou zaujali tri
sety Palcátovej s Ježovou. Do štvrťfi
nále bez problémov postúpili všetky
nasadené hráčky, okrem Kosnáčovej,
ktorú vyradilo zranenie. V semifinále
Viktória Kužmová (VSE TK Akade
mik Košice), stále v tréningovom
tempe, porazila Líviu Valkovú, ktorá
mala v nohách vyhratý zápas nad
vyššie nasadenou Sujovou. Druhou

finalistkou po víťazstve nad Tamarou
Kupkovou sa stala Tereza Mihalíko
vá (TC Topoľčany). Od minulých
majstrovstiev sa zlepšila zo všetkých
stránok.
Čakalo sa, či posledný deň prinesie
vyrovnaný a zaujímavý zápas. Finále
sa aj tak začalo, ale napätie trvalo
len prvé dva gemy. Potom ku koncu
ešte trochu musela Kužmová zabrať,
aby nepripustila tretí set. Celý turnaj
hrala s prehľadom, vyčnievala kva
litou nad ostatnými hráčkami. Má
výborné podanie, hrá rýchlo, presne,
aktívne a agresívne zo základnej
čiary, zbiera body skvelým forhen
dom, nemá problém si dokončiť
útok pri sieti. Od minulého roku sa
výrazne zlepšila najmä v obratnosti
a koordinácii, oprávnene patrí medzi
najlepšie hráčky v Európe vo svojej
kategórii.
Príjemnou hernou bodkou za
majstrovstvami bolo vyrovnané

TJ CHEMSTAR
Slúčiková – Hlaváčová 63, 61, Kerdíková –
14. 1. 2012 – 17. 1. 2012
Mikolášová 62, 67(4), 62, Kupková (3) – PoStaršie žiačky
láková 63, 62, Palcátová (5) – Ježová 46, 64,
Dvojhra
62, Pavlovičová – Laská 76(6), 64, Mihoková
1. kolo: Kužmová (1) – Kožlejová 60, 60, – Košanová 60, 60, Mihalíková (2) – Pillárová
Roháčová – Grossertová 64, 62, Gugliel- 60, 60, 2. kolo: Kužmová – Roháčová 60, 61,
mettiová – Pavličková 63, 63, Kosnáčová (7) Guglielmettiová – Kosnáčová – bez boja,
– Beláková 75, 62, Sujová (4) – Šenkárová 61, Sujová – Čanigová 61, 62, Valková – Timková
62, Čanigová – Fabianová 61, 60, Timková – 62, 62, Lázárová – Slúčiková 60, 61, Kupková
reklama
cas_tenis_krivky
a spadavka.pdf –13.1.2012
Višňovská 61,
61, Valková
(6) – Köberlingová
Kerdíková21:39:37
64, 60, Palcátová – Pavlovičová
60, 61, Lázárová (8) – Sepešiová 61, 61, 64, 62, Mihalíková – Mihoková 62, 61, ŠF:

Viktória KUŽMOVÁ,
halová majsterka SR
v dvojhre i štvorhre
starších žiačok

finále štvorhry, v ktorom nakoniec turnajoch sú ako ceny krásne kera
dominovali Kužmová s Kupkovou mické výrobky, ktoré vyrábajú klienti
nad Sujovou s Mihalíkovou. Odo Domova sociálnych služieb Sibírka.
Peter IVANČÍK,
vzdávanie cien má v Elfoclube vždy
zástupca riaditeľa turnaja
aj charitatívny rozmer. Na všetkých
Kužmová – Guglielmettiová 61, 60, Valková – Sujová 76(7), 64, Kupková – Lázárová
60, 46, 63, Mihalíková – Palcátová 64, 61,
SF: Kužmová – Valková 60, 61, Mihalíková
– Kupková 61, 64, F: Kužmová- Mihalíková
62, 63.
Štvorhra
1. kolo: Guglielmettiová, Pavlovičová
– Čanigová, Laská 61, 76(1), Slúčiková,
Šenkárová – Fabianová, Košanová 46, 76(4),
12-10, Köberlingová, Pavličková – Kerdíko-

vá, Mihoková 64, 64, Pillárová, Kožlejová
– Višňovská, Poláková 63, 61, ŠF: Kužmová,
Kupková (1) – Guglielmettiová, Pavlovičová
61, 61, Valková, Palcátová (3-4) – Slúčiková,
Šenkárová 62, 62, Ježová, Lázárová (3-4) –
Köberlingová, Pavličková 61, 61, Sujová,
Mihalíková (2) – Pillárová,k Kožlejová 63, 63,
SF: Kužmová, Kupková – Valková, Palcátová
61, 62, Sujová, Mihalíková – Ježová, Lázárová 62, 64, F: Kužmová, Kupková – Sujová,
Mihalíková 64, 64.

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

27

Tabaková medzi skokankami roka
ITF vyhlásila Slovenku za hráčku mesiaca november 2011

Romana TABAKOVÁ a tréner Martin ZATHURECKÝ s jednou z troch
juhoamerických trofejí

Romana Tabaková má rada veľké
tenisové turnaje, kde možno stretnúť
osobnosti a hviezdy tohto športu. Ako
juniorka vychutnávala atmosféru na
grandslamových podujatiach, ale cesta
na ne v kategórii dospelých je oveľa zloži
tejšia a ťažšia. Pre 20-ročnú Bratislavčan
ku, členku NTC, bola pred niekoľkými
mesiacmi na hony vzdialená. Dnes už
šarmantná mladá tenistka môže pomýš
ľať na účasť v kvalifikácii Roland Garros.
„Potrebuje ešte 60 bodov,“ špecifikuje
tréner Martin Zathurecký, ktorého meno
Romana rozšírila v databáze ITF o slávne
Gretzky. „Vzniklo to z toho, že som mal
meno legendárneho hokejistu na chrbte
dresu počas florbalu,“ poznamenáva
s úsmevom tréner.
Na jeseň 2011 namiesto bratislavského
Slovak Open na tvrdom povrchu, sa dvo
jica vybrala do Južnej Ameriky na sedem
antukových turnajov ITF s predstavou,
a takmer prísľubom, že Romana polovicu
z nich vyhrá. Slovo dodržali. Vyhrala dve
desaťtisícky a jeden 25-tisícový turnaj

v Asuncióne. V Buenos Aires bola vo
finále a v Santiagu v semifinále (oba
25-tisícové).
ITF ju vyhlásila za hráčku mesiaca
november!
„Za sedem mesiacov odohrala Ro
mana 91 zápasov, z nich 70 vyhrala,“
sumarizuje tréner obdobie od jari, kedy
sa Romana po vleklých problémoch
s kolenom vrátila na dvorce, do konca
sezóny.
V rebríčku poskočila od mája 2011
o tisíc miest. V januári 2012 bola 252.
– najlepšie v kariére. To už naozaj môže
pomýšľať na svoj prvý grandslamový
štart medzi dospelými, pravda, zatiaľ iba
v kvalifikácii. Juhoamerický výjazd na
bezmála dva mesiace nebol lacný špás.
„Pomohol zväz, rodičia a podporil nás aj
jeden sponzor,“ poznamenáva Zathurec
ký. Okrem výrazného posunu v rebríčku
považuje tréner za najvýznamnejšie, že
sa jeho zverenka vyhne v nasledujúcom
období na menších turnajoch kvalifiká
ciám. 			
(zw)

Za šmarenie rakety obišla lacno
„Ešte nikdy som nebola z domu
preč na taký dlhý čas, 58 dní cestovania z turnaja na turnaj nie je jednoduché,“ vraví Romana Tabaková.
„Pochopiteľne, prenasledovala ma
neistota, či to všetko vyjde, čo sme si
s trénerom predsavzali. Vedela som
však, že som pripravená a budem
bojovať o každú jednu loptičku.“
Veľa európskych hráčok na malé
juhoamerické turnaje necestuje,
Romana však dala prednosť antuke
chrániac si problematické koleno.
„Konkurencia podľa rebríčkového
postavenia hráčok nebola najsilnejšia, hrali tam však antukárky, veľké
bojovníčky a aj popredné juniorky.“
Proti jednej z nich, len 15-ročnej
Brazílčanke Beatriz Haddad Maia,
nastúpila Romana v semifinále
druhého turnaja v Asuncióne a dostala v prvom sete kanára. „To bolo
pamätné. Necítila som sa dobre, už
som chcela skrečovať zápas. Prekonala som to – a vyhrala celý turnaj,“
dodáva.
V Buenos Aires, kde uhrala finále,
v prvom kole kvalifikácie neovládla
svoje emócie, odhodila raketu až
za plot. „Vtedy som sa hanbila ako
pes... Triasla som sa akú pokutu mi
supervisor naparí. Obišla som dobre,
vyšlo ma to len 80 dolárov. Ale tento
príbeh ma poriadne nakopol, nabil
energiou do ďalších zápasov.“
Romana hovorí, že dnes je skromnejšia ako v osemnástich, keď lietala
v oblakoch. Váži si každý úspech.
„Všetky mimotenisové aktivity som
dala nabok. Tenis vyhráva na plnej
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čiare,“ vraví, čím pripomína niekdajšie koketovanie s modelingom.
K Romane však naďalej patrí
trochu extravagancie. Zmenila si
meno na Romana Caroline Tabak
a hovorí, že neľutuje. „Páči sa mi,
keď ma ľudia oslovia Caroline,“
komentuje so smiechom a typickou
úprimnosťou. Jej nedávny rozhovor

pre stránku ITF poodhalil aj pre
širšiu tenisovú verejnosť veľa o jej
kariére. „Mám zložitú povahu, ale
môj tréner stojí pri mne v dobrom
i zlom,“ uviedla na adresu Zathureckého, ktorý má dve malé dcéry
a Romana sa považuje za jeho tretiu.
„Je ako môj nevlastný otec...“
(zw)

Tabaková v rebríčku WTA
Koncoročný 2007
1013.
Koncoročný 2008
722.
Koncoročný 2009
678.
Koncoročný 2010
808.
Koncoročný 2011
430.
Január 2012
252.

Matej MARUŠČÁK vyhral
dvojhru i štvorhru medzi
dorastencami a štvorhru
aj medzi mužmi

Najviac bodov pre slovanistov
Halové majstrovstvá Bratislavského regiónu
Usporiadateľmi halových majstrovstiev Bratislavského regiónu
boli v kategórii mladšieho žiactva ŠK TC Dúbravka, starších
žiakov a žiačok TJ Slávia Právnik, dorastencov TAC Dunajská
Lužná, dorasteniek TK Jednotka, mužov TK Slovan a žien TK
Slávia Agrofert. Vo všetkých vekových kategóriách sa hrali dvojhry
i štvorhry.
Pre veľký počet hráčov v kate
górii dorastu boli majstrovstvá pre
chlapcov i dievčatá samostatne,
a tak sa mohol zúčastniť väčší
počet hráčov v súťaži.
Na halových majstrovstvách sa
zúčastnilo 345 hráčov a hráčok
z 21 tenisových klubov Bratislav
ského regiónu. Najväčšie zastú
penie mali TK Slávia Agrofert
STU 120, TK Slovan 73, TJ Slávia
Právnik 41, TC TALENT a TK
Inter po 19 hráčov a TK Jednotka
13 hráčov.
Hrunčák dosiahol
dupľu
Mladšie žiactvo. U chlapcov
boli najúspešnejší hráči TK Inter.
Získali za svoje umiestnenie 12
bodov z 32 možných. Najlepší hráč
a víťaz Martin Dobrý ako druhý
nasadený zdolal vo finále prvého
nasadeného T. Vanka. Dobrý a
Fekete vyhrali štvorhru. U dievčat
si najväčší počet bodov – 16 - od
niesli hráčky TK Slovan. Zvíťazila
Katarína Košanová z Právnika,
keď vo finále zdolala A. Mayerovú.
Tieto dve hráčky následne spolu
vyhrali štvorhru.
Staršie žiactvo. V tejto vekovej
kategórii si body rozdelili - TK
Slávia Agrofert STU získal 18 a TK
Slovan 13 bodov. Najúspešnejším
hráčom sa stal Dominik Hrunčák
(Slovan), ktorý vyhral v dvojhre
a spolu s Marošom Husárom aj vo

štvorhre. Vo finále zdolal Hrunčák
Ladislava Unčovského. Vo štvorhre
dvojica Hrunčák, Husár vyhrala
nad párom Unčovský, Gašparo
vič. Z dievčat boli najúspešnejšie
hráčky TK Slovan, ktoré získali
až 25 bodov. Najúspešnejšou
hráčkou, ktorá zvíťazila v dvojhre
i vo štvorhre s Petrou Kerdíkovou,
bola Carolina Guglielmetti. Slovan
mal v pavúku až tretinu hráčok
a túto kvantitu dokázal premeniť
aj v kvalitu.
Agrofert:
rekordných 22 bodov
Dorastenci. Najväčšie zastúpe
nie mali hráči TK Slávia Agrofert
STU a TK Slovan, ktorí si medzi
sebou rozdelili skoro všetky body.
Agrofert získal rekordných 22
a Slovan 9 bodov. Zvíťazil prvý
nasadený Matej Maruščák, keď
v semifinále vyradil Petra Vajdu
a vo finále zdolal nenasadeného
klubového kolegu Martina Cara.
Vo štvorhre zvíťazil Maruščák
s Michalom Kianičkom nad Ma
tejom Búřilom a Samuelom Ho
dorom.
Dorastenky. Najväčšie zastú
penie mali dievčatá zo Slávie Ag
rofert. Prevahu dokázali premeniť
aj v bodoch - celkom získali 15. V
dvojhre zvíťazila Marta Šramková
a vo štvorhre Rebecca Šramková
a Jana Jablonovská.
Dospelí. Muži hrali v pretla

kovej hale TK Slovan. Keďže sa na
túto vekovú kategóriu hlási dosť
hráčov, napriek tomu, že sa neko
najú halové M SR v tejto vekovej
kategórii, padlo rozhodnutie i na
ďalej udržať počet na 32. Všetci
hráči prišli a hrala sa aj štvorhra.
Najväčší počet bodov získali tenis
ti Slávie Agrofert (15). V dvojhre
zvíťazil Juraj Masár (Inter) a vo
štvorhre Matej Maruščák a Michal
Kianička. Ženy hrali v novej hale
klasik TJ Chemstar – Elfoklub
v Malinove. Najúspešnejšie boli
hráčky TK Slovan, keď získali až
18 bodov. Veľkú zásluhu na tom
má víťazka Michala Kuchárová,
ktorá po boku klubovej partner
ky Jany Jablonovskej vyhrala aj
štvorhru.
Usporiadatelia sa snažili
Dosiahnutými výsledkami na
týchto majstrovstvách boli naj
úspešnejší hráči a hráčky TK
Slovan. Dovedna získali 88 bodov,
na druhom mieste sa umiestnil TK
Slávia Agrofert STU s 85 bodmi.
O ďalšie miesta sa podelili TJ Slá
via Právnik 34 bodov, TK Inter 20
bodov, TK Jednotka 14 bodov, TC
Talent 6 bodov. Po jednom bode
získali Ekonóm, Return, Pezinok,
Malacky, Spoje, Dúbravka, Zohor.
Halové majstrovstvá Bratislav
ského regiónu sa uskutočnili vo
všetkých vekových kategóriách.
Poďakovanie patrí za vytvorenie
optimálnych podmienok a hladký
priebeh všetkým usporiadateľom.
Osobitne sa treba poďakovať aj
rozhodcom, ktorí prispeli k dob
rému priebehu halových maj
strovstiev.
Michal NEMEC, sekretár BTZ

VÝSLEDKY HMR – BRATISLAVA
MLADŠIE ŽIACTVO (10. 12. 2011) – CHLAPCI,
dvojhra – SF: Vanko (6) – Vranovský (7) 61, 62,
Dobrý (2) – Minárik (4) 60, 75, F: Dobrý – Vanko
61, 64.
Štvorhra – F: Dobrý, Fekete (2) – Minárik, Pjontek
(1) 63, 75.
DIEVČATÁ, dvojhra – SF: Mayerová (1) – Sepešiová (5) 62, 60, Košanová (3) – Tvarošková (2)
63, 61, F: Košanová – Mayerová 67(4), 63, 76(3).
Štvorhra – F: Košanová, Mayerová (1) – Sepešiová, Tvarošková (2) 46, 62, 10-1.
STARŠIE ŽIACTVO (17. 12. 2011) – CHLAPCI,
dvojhra – SF: Unčovský (1) – Gašparovič 46, 60,
60, Hrunčák (3) – Husár (2) 64, 63, F: Hrunčák –
Unčovský 62, skr. Unčovský.
Štvorhra – F: Husár, Hrunčák (1) – Gašparovič,
Unčovský (3-4) 64, 64.
DIEVČATÁ, dvojhra – SF: Guglielmettiová
(1) – Mihoková (7) 75, 26, 62, Kerdíková (3) –
Pavlovičová (2) 63, 67(2), 63, F: Guglielmettiová
– Kerdíková 75, 63.
Štvorhra – F: Guglielmettiová, Kerdíková (1) –
Pavlovičová, Višňovská (2) 63, 63.
DORAST (10. 12. 2011) – CHLAPCI, dvojhra –
SF: Maruščák (1) – Vajda (6) 62, 62, Caro – Búřil
(8) 62, 75, F: Maruščák – Caro 61, 64.
Štvorhra – F: M. Kianička, Maruščák (1) – Búřil,
Hodor (2) 63, 63.
DIEVČATÁ, dvojhra – SF: Lacková (4) – Česneková 63, 62, M. Šramková (2) – R. Šramková (3) 64,
46, 64, F: M. Šramková – Lacková 63, 64.
Štvorhra – F: Jablonovská, R. Šramková (1) – Dibáková, Malenovská 62, 62.
DOSPELÍ (17. 12. 2011) – MUŽI, dvojhra – SF:
Masár (1) – Búřil 63, 60, Kormyš – Maruščák 61,
61, F: Masár – Kormyš 63, 46, 60.
Štvorhra – F: M. Kianička, Maruščák – Kratochvíla,
Švarc 64, 62.
ŽENY, dvojhra – SF: Kucharová (1) – Jablonovská
(8) 64, 61, Lacková (4) – R. Šramková (2) 75, 61, F:
Kucharová – Lacková 62, 61.
Štvorhra – F: Jablonovská, Kucharová – M. Šramková, Vasiľková (1) 63, 61.
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MALINOVO

pri Bratislave

Tematínska 5, 851 05 Bratislava
email: sedven@centrum.sk
mobil: 0905 604 975
www.sedven.sk

• tenisové ihriská
• výstavba športových
• nafukovacie haly
areálov
• predaj a dovoz balenej • inžinierska a projektová
antuky
činnosť
• umelé športové povrchy • detské ihriská

3 Tenisové turnaje
3 Firemné dni
3 Športové eventy
3 Spoločenské a rodinné podujatia
www.elfoclub.sk, ivancik@elfoclub.sk, 0917 845 102

BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL
NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava
Tel.: +421244632016
www.miroplast.sk

WELLNESS IN PERFECTION

Len to najlepšie pre zdravie,
fitness a krásu.
20-percentná zľava
pre registrovaných hráčov STZ
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Hľadáme tenisových trénerov
na prácu v zahraničí!
Sunball-medzinárodná tenisová škola Vám ponúka možnosť
trénovania od 2 týždňov, až po celý rok v krajinách: Španielsko,
Taliansko, Grécko, Cyprus, Turecko, Tunisko, Egypt. Ideálne
pracovné podmienky a nadštandartné možnosti zárobku.

Bližšie informácie Frank Henze:
e-mail: info@sunball-tennis.com
mobil: +49-177-3889278
www.sunball-tennis.com

