
Čepelová aj Škamlová už do 
tretice zažili smoliarsky žreb. Vlani 
im zahatali postupovú cestu do 
finálovej skupiny v zime i v lete 
(v Summer Cupe) Češky, ktoré sa 
vtedy stali aj zimnými majsterkami 
Európy. Teraz boli Nemky vyžre-
bované ako tretie nasadené v našej 
časti pavúka. Keďže sa tím Nórska 
nedostavil, mali sme v prvý hrací 
deň voľno. Dievčatá čakali v príjem-
nom prostredí hotela Tulip Resort 
so štyrmi dvorcami s kobercovým 
povrchom pod jednou strechou 
na víťaza z dvojice Nemecko – Ho-
landsko. Domáce hráčky na Nemky 
nestačili, nezískali ani set a ako 
hosťujúci tím boli sklamané. 

Predčasné finále 
bolo už v sobotu

A tak sa v sobotu hralo predčasné 
finále. Škamlová nastúpila proti 
Friedsamovej, ktorá ju zaskočila 
tvrdou agresívnou hrou. Fyzicky 
zdatná Nemka od začiatku ovládla 
dvorec, dávala vysoké percento 

tvrdých prvých podaní a potom 
dokázala neraz priamo bodovať z 
forhendovej strany. Naopak naša 
tenistka nevedela nájsť rytmus a 
navyše ju zradil servis – dala málo 
prvých. Hoci na začiatku druhého 
setu za stavu 2:2 to už začalo vyzerať 
nádejne, Nemka svoju prevahu udr-
žala až do konca. V súboji tímových 
jednotiek sa stretli Čepelová a Bec-
ková v rozpätí troch týždňov už po 
tretí raz. Dievčatá sa dobre poznali, 
prvé dva duely vyhrala Nemka (na 
turnajoch ITF na bratislavskom 
Právniku a o týždeň v Přerove). 
Becková dobre behá, vydrží dlhé 
výmeny a málo kazí. Čepelovej hra 
je však nebezpečnejšia, keď hrá ak-
tívne, tvorivejšie. A je najmä veľká 
bojovníčka - v tímových súťažiach 
to neraz dokázala. V prvom sete 
mala rešpekt, akoby sa bála vyhrať 
a nezískala ani jednu hru. No s pri-
búdajúcimi fi ft ínmi si začala viac a 
viac veriť a naopak, sebavedomie 
strácala súperka. Čepelová vyhrala 
8 gemov za sebou, častejšie sa obja-

vovala aj pri sieti a do tretice jej to 
vyšlo. Bol to najlepší zápas celého 
podujatia. 

Veľké Nemky využili prevahu

O postupujúcom do finálovej 
skupiny sa rozhodovalo vo štvor-
hre. Veľké Nemky Friedsamová 
a Kimmelmannová svoju fyzickú 
prevahu vedeli zužitkovať. Tvrdo 
podávali, hrali dobre pri 
sieti, boli agresívne vo 
všetkých herných čin-
nostiach. Nám trošku 
skrsla nádej, keď Če-
pelová s Juhászovou po 
stratenom prvom sete 
2:6, v druhom zo stavu 
0:4 vyrovnali na 4:4. Ale 
potom prehrali hru pri vlast-
nom podaní a nepríjemne servujúca 
ľaváčka Kimmelmannová už šancu 
z rúk nepustila.

Treba pracovať 
na prvom podaní

O tretie, nepostupové miesto v 
skupine, nastúpil tím proti Veľkej 
Británii. Juhászová sa s Brownovou 
poznala, Vivien nad ňou vlani vy-
hrala dva razy. Ani teraz to nebolo 
inak, hoci naša tenistka bola od-
vážnejšia až v tajbrejku prvého setu 
a potom uspela ľahšie v druhom. 

Škamlová nastúpila proti Renovej. 
Bol to už z jej strany o dosť lepší 
zápas ako v predchádzajúci deň. 
Darilo sa jej viac prvých podaní a aj 
výmeny rýchlych úderov boli dlh-
šie. Odohrala dva vyrovnané sety, v 
ktorých ale koncovky lepšie zvládla 
súperka. V rozhodujúcej štvorhre 
Škamlová s Juhászovou hrali v 

pohode, bol to dobrý zápas v 
uvoľnenom rytme. Za stavu 

6:3, 5:4 a 40:0 (keď mali tri 
mečbaly) Renová trochu 
skomplikovala život 
Slovenkám výbornými 
podaniami. Set prehrali 
v tajbrejku a musel roz-

hodnúť až supertajbrejk. 
Naše hráčky skončili tretie, 

isto by však patrili do fi nálovej 
skupiny. Tvoria vyrovnaný kolektív, 
tento náš ročník patrí do európskej 
špičky. Dievčatá to budú mať mož-
nosť dokázať na Summer Cupe. 
Čaká ich však tvrdá práca, najmä 
na prvom podaní, v čom ich Nemky 
z víťazného tímu prevýšili. Vyhrali 
suverénne bez straty setu finále 
proti prekvapujúcemu finalistovi 
– Belgicku. Hoci, podľa systému 
nasadzovania TE bolo nasadené 
Portugalsko a Turecko. 

Rastislav NAKLÁDAL,
kapitán družstva

Slovenky patria do špičky
Kvalifi kácia Winter Cupu hráčok do 16 rokov: SR tretia, bez postupu

V holandskom mestečku Zutphen sa hrala jedna z kvalifi kačných 
skupín Winter Cupu dievčat do 16 rokov. Naše tenistky v zostave Jana 
Čepelová, Chantal Škamlová a Vivien Juhászová boli prvé nasadené 
a vopred bolo jasné, že spolu s nemeckým tímom sú favoritkami 
skupiny. 

Winter Cup 
Kvalifi kácia, C-skupina

Zutphen, Holandsko, 6. – 8. 2. 2009

D i e v č a t á  d o  1 6  r o k o v

1. kolo: Nemecko – Holandsko 3:0, 

Turecko – Belgicko 1:2, Veľká Británia 

– Portugalsko 2:1

Semifi nále: Slovensko – Nemecko 1:2 

(Škamlová – Friedsamová 16, 26, Čepe-

lová – Becková 06, 60, 63, Čepelová, Ju-

hászová – Friedsamová, Kimmelmannová 

36, 46), ďalší výsledok: Belgicko – Veľká 

Británia 2:1. O 5. – 7. miesto: Holandsko 

– Portugalsko 3:0

Finále: Nemecko – Belgicko 3:0

O 3. miesto: Slovensko – Veľká Británia 

2:1 (Juhászová – Brownová 76(3), 63, 

Škamlová – Renová 46, 46, Juhászová, 

Škamlová – Fosterová, Renová 63, 67(3), 

10:5). O 5. miesto: Turecko – Holandsko 

1:2.

Konečné poradie 

v jednotlivých skupinách

Minsk (A): 1. Bielorusko, 2. Ukrajina, 

3. Rusko, 4. Lotyšsko, 5. Česko, 6. Švédsko

Maniago (B): 1. Slovinsko, 2. Rumunsko, 

3. Bulharsko, 4. Poľsko, 5. Taliansko, 

6. Gruzínsko, 7. Španielsko

Zutphen (C): 1. Nemecko, 2. Belgicko, 

3. SLOVENSKO, 4. Veľká Británia, 5. Ho-

landsko, 6. Turecko, 7. Portugalsko

Aarau (D):  1.  Maďarsko, 2. Srbsko, 

3. Grécko, 4. Chorvátsko, 5. Francúzsko, 

6. Rakúsko, 7. Švajčiarsko, 8. Izrael

Slovenky do 16 rokov – zľava: Chantal ŠKAMLOVÁ, Jana ČEPELOVÁ, Vivien JUHÁSZOVÁ, kapitán Rastislav NAKLÁDAL
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Želané finále nevyšlo 
Slováci patrili v Tarbes, kde sa opäť stretol tenisový svet, k špičke 

Do Tarbes si to tohto roku namie-
rilo 350 mladých hráčov z piatich 
kontinentov. Medzi nimi i slovenské 
trio Petra Uberalová, Natália Vaj-
dová a Matej Maruščák. Vystúpenie 
slovenských reprezentantov na 27. 
ročníku podujatia komentuje pre 
náš mesačník tréner František 
Horváth:

Dve Rusky 
o singlové víťazstvo  

Petra Uberalová sa v prvom 
kole stretla s Britkou Hornovou 
a v zápase potvrdila rolu favoritky. 
So Srbkou Gavrilovskou odohrala 
v druhom kole vyrovnaný zápas 
a mala čo robiť, aby so súperkou 
udržala krok. Prvý set prehrala v taj-
brejku a v druhom už prehrávala 
1:4. V tej chvíli dostala Srbka strach 
z víťazstva. Začala robiť chyby, 
hrala menej aktívne. To Uberalová 
využila, set vyhrala a v treťom bola 
jasne lepšia. V osemfi nále sa stretla 
s Holanďankou De Vroomovou. Za 
stavu 4:5 musela naša tenistka od-
vracať setbal. Napokon v tajbrejku 
set vyhrala a druhý už bol jasne v jej 
réžii. Vo štvrťfi nále hrala Japonka 
Danielová s Petrou vyrovnanú 
partiu iba do stavu 3:3. Potom už 
ovládla hru naša tenistka. V zápase 
však bolo dosť chýb, pre divákov ne-
bol atraktívny. Semifi nálová sobota 

sa niesla v dvojhre v znamení rusko 
– slovenského a rusko – českého 
súboja. Dúfal som, že sa do fi nále 
prebojujú Slovenka a Češka – Petra 
Uberalová a Petra Rohanová. Česko 
– slovenské fi nále sa nekonalo. Pu-
tincevová, neskoršia víťazka, zdolala 
Rohanovú a naša Petra prehrala 
s jej krajankou Chromačevovou. 
Ruska sa rýchlo ujala vedenia 5:0, 
ale Uberalová znížila na 3:5 a mala 
šancu aj na 4:5. Set však prehrala. 
Druhý hrala lepšie, viedla 3:1 a 40:0, 
no gem nevyhrala a nevyšiel jej ani 
záver setu, takže svoje účinkovanie 
uzavrela v semifi nále.

Petra potvrdila, že vo svojej ka-
tegórii patrí k absolútnej svetovej 
špičke. Má obrovský potenciál, hrá 
rýchlo, v pohybe na dvorci sa jej vy-
rovná máloktorá hráčka. Poukážem 
však na rezervy: volej, bekhend slajs 
a servis. Aj keď miestami podávala 
veľmi dobre. 

Z útechy si priniesla trofej

Natália Vajdová sa stretla so Švéd-
kou Kallbergou. Počas prvého setu 
ťahala za kratší koniec. V druhom 
prehrávala 0:3, ale pridala v aktivite, 
znížila na 4:5, viedla 30:0, no napo-
kon gem i zápas prehrala. V turnaji 
útechy, v ktorom sa hralo do štyri, 
mala Natália dramatické zápasy. 
V jednom odvrátila päť a v ďalšom 

dva mečbaly. Napokon sa domov 
vrátila s trofejou, lebo postúpila do 
fi nále, v ktorom našla premožiteľku 
až v Britke Hornovej. Vďaka úteche 
odohrala dosť zápasov. Hrala so-
lídny tenis, mala dobrý pohyb, ale 
trochu ďaleko za základnou čiarou. 
Sú situácie, keď musí hráč údery 
viac roztáčať. Natália aj vtedy hrá 
údery plytké a priame. Nazval by 
som to starou školou. 

Vo štvorhre naše tenistky hrali 
výborne vo štvrťfi nále, aktívne naj-
mä na sieti. V semifi nále sa potom 
stretli s českým párom Liasovská, 
Rohanová a neustále doťahovali. 
V druhom sete prehrávali už 0:4. 
Zápas rozhodli dva tajbrejky, keď 
v druhom naše nevyužili jeden 
setbal. So semifi nálovým výkonom 
som nebol spokojný. Obe hráčky 
urobili veľa chýb zo základnej čiary 
i na sieti. Jednoducho – tento zápas 
im nevyšiel.

V silnej konkurencii sa nestratil

Matejovi Maruščákovi určil 
žreb úvodného kola Nemca Pres-
sa. Za výkon v súboji až do stavu 
5:3 môžem nášho hráča pochvá-
liť. Potom však súper vyrovnal. 
Na stranu Mateja sa priklonilo 
šťastie, set vyhral a od toho momen-
tu bol na dvorci jasne lepší. Hral 
aktívne, chodil si po víťazné lopty na 
sieť a viedol už 5:0. Opäť však umož-
nil súperovi znížiť na 4:5. V závere sa 
dokázal zmobilizovať a zápas vyhrať. 
S  Francúzom Couacaudom prehral 
v dvoch setoch. Pravda, odohral 
dobré stretnutie. Nebyť slabšieho 
servisu nášho tenistu, bol by súboj 
vyrovnanejší. Maruščák vypadol 
v dvojhre i štvorhre už v druhom 
kole, no na takomto silnom turnaji 
to nie je zlý výsledok. Odohral dobre 
všetky štyri zápasy, aktívne, chodil 
na sieť. Servis si zlepšil, ale stále je 
jeho slabinou. 

Tarbes je tradične v januári mekkou mládežníckeho tenisu. 
Aj keď organizátori turnaja, považovaného za neoficiálne 
majstrovstvá sveta v kategórii do 14 rokov, uvádzajú na webstránke, 
že svetová ekonomická kríza sa dotkla aj športu, garantovali, že vďaka 
partnerom podporujúcim tenis si udržal turnaj vysokú úroveň. 

Tarbes (26. 1. 2009)
 výsledky našich

C H L A P C I

D v o j h r a

Maruščák – Press (Nem.) 75, 64, - Couacaud 

(16-Fr.) 36, 26.

Š t v o r h r a

Gajewski, Maruščák (Poľ./SR) – Divkovič, 

Petrov (BaH/Bul.) 62, 76(4), - Di Giuliu, 

Madregallejo (4-USA) 46, 36.

D I E V Č A T Á

D v o j h r a

Uberalová (1) – Hornová (V. Brit.) 62, 63, 

- Gavrilovská (Srb.) 67(6), 64, 62, - De Vro-

omová (15-Hol.) 76(6), 62, ŠF: - Danielová 

(Jap.) 63, 61, SF: - Chromačevová (4-Rus.) 

36, 57.

Vajdová – Kallbergová (Švéd.) 36, 46.

Útecha

Vajdová – Storová (Slo.) 40, 42, ŠF: - Rosa-

tellová (Tal.) 42, 04, 54(2), SF: - Popovičová 

(Chorv.) 41, 24, 53, F: - Hornová (V. Brit.) 

14, 45(0).

Š t v o r h r a

Uberalová, Vajdová (7) – Kallbergová, 

Petersonová (Švéd.) 60, 26, 10:4, - Raven-

tosová, Rodriguezová (Kost./Mex.) 63, 60, 

ŠF: - Austinová, Deanová (USA/V. Brit.) 

62, 61, SF: - Liasovská, Rohanová (2-ČR) 

67(1), 67(8).

Slováci v Tarbes 2009 
– zľava Natália VAJDOVÁ, 

Matej MARUŠČÁK, 
Petra UBERALOVÁ a tréner 

František HORVÁTH
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 Aké bude podľa vás stretnutie 
na Sardínii?

Náročné. Taliani majú veľa vy-
rovnaných hráčov. Počul som však, 
že Bolelli má zväzový dištanc kvôli 
neúčasti v Davis Cupe a Volandri 
dostal trojmesačný trest pre pozi-
tívny dopingový nález.

 Ale ťahúňom tímu je talianska 
jednotka Seppi, hráč svetovej 
štyridsiatky...

Oporou je iste aj Starace, no 
neúčasť Bolelliho a Volandriho, ak 
sa potvrdí, znamená pre usporiada-
teľov oslabenie tímu.

 Zhovárame sa dva týždne pred 
nominačným termínom. Máte už 
jasno s akou zostavou Slovensko 
v Cagliari nastúpi?

 Rátam s kvartetom, ktoré hralo 
naposledy proti Srbsku – s Hrbatým, 
Lackom, Mertiňákom a Poláškom. 
Ako prvého náhradníka, v prípade, 
že by sa niekto pred odchodom zra-
nil, som oslovil Červenáka. 

 Žiadali ste, aby tím do Cagliari 
odletel tak, že strávi v dejisku už 
víkend pred stretnutím. Z akých 
dôvodov chcete ísť s takým pred-
stihom?

V Cagliari sa bude hrať na antuke. 
U nás je v tom čase ešte zima, prí-
prava by bola v nafukovačke, kde 
sú menšie výbehy, iné prostredie. 
Dúfam, že kurty budú už v areáli 
pripravené. My nemusíme trénovať 
na centri, ktorý býva k dispozícii až 
od pondelka.

 Boli ste už s tenisom na Sar-
dínii?

Raz na dovolenke, ale bol som 
tam aj hrať. Pamätám si, že sme 
s Mariánom Vajdom cestovali lo-
ďou. Ak si dobre spomínam, tak to 
bol asi taliansky satelitný okruh.

 Neobávate sa, že začiatkom 
marca bude na Sardínii ešte dosť 
chladno?

Môže sa to stať. Aj u nás sme 
v jarnom období už zažili sychravé 
počasie a sneženie, hoci bol už apríl. 
Budeme sa musieť na to pripraviť, 
zoberieme si teplé oblečenie. Rá-
tam, že nás tam vietor poriadne 
prefúka.

 Keď nám vyžrebovali za súpera 
Taliansko, vraveli ste, že do marca 
je ešte ďaleko, všeličo sa môže 
stať. Zmenila sa výkonnosť našich 
hráčov?

Lukáš Lacko sa začal chytať. 
Vyhral menší turnaj, odohral vy-
rovnaný zápas s Ančičom, s ktorým 
tesne prehral. Forma sa mu zlepšila 
a čo je dôležité, vrátila sa mu chuť 
do hry. 

 Podľa aktuálneho rebríčka 
by mal byť tímovou jednotkou 
opäť Hrbatý. Čo si myslíte o jeho 
nedávnych výsledkoch a momen-
tálnej forme?

Pevne verím, že bude fi t. O jeho 
chuti hrať v Davisovom pohári 
všetci vieme. Jeho výkony v tíme sú 

pamätné. Už na tohtoročnom víťaz-
nom Hopman Cupe pretrhol šnúru 
slabších výsledkov a prekonal krízu. 
Aj z tréningov, ktoré sledujem, usu-
dzujem, že má väčšiu istotu, lepšie 
mu letí lopta.

 Postoj Karola Becka nastúpiť 
v reprezentácii je bez zmeny?

Hovoril som s ním opäť. Svo-
je stanovisko nezmenil, nechce 
do tímu.

 Máme dvoch singlistov a dvoch 
deblistov. Zranenie hráča dvojhry 
by dosť komplikovalo situáciu.

Mertiňák a Polášek vedia tiež hrať 
dvojhru. Ak sú na tom herne aj psy-
chicky dobre, dokážu ju odohrať.  

 Ak Slovensko vyhrá, bude 
na jeseň znovu v hre o svetovú 
skupinu. Ale ak prehrá, čaká váš 
tím boj o záchranu v I. skupine 
euro-africkej zóny. 

To by som ešte nerozoberal. Na 
to máme čas, keď naozaj budeme 
hrať o udržanie...

Zuzana WISTEROVÁ

V Cagliari nás prefúka
S kapitánom Miloslavom MEČÍŘOM pred Davis Cupom v Taliansku

Taliani na marcové stretnutie 2. kola I. skupiny euro-africkej 
zóny Davisovho pohára v Cagliari na Sardínii nachystali hľadisko 
s kapacitou pre 2000 divákov. Historicky prvý daviscupový súboj 
Taliansko – Slovensko sa uskutoční v klube Associazione Sportiva 
Dilettantistica. V piatok, 6. marca, sa hrá od 10.30, v sobotu o 13.30 
a v nedeľu o 10.30 h. Pre Miloslava Mečířa sa týmto stretnutím začína 
16. rok v pozícii nehrajúceho kapitána Slovenska.

Slovensko v Cagliari

MENO CELKOVE DVOJHRY ŠTVORHRY POČET STRETNUTÍ DEBUT V DC ROKY V DC

Dominik HRBATÝ 31 – 23 26 – 12 5 – 11 24 1996 14

Lukáš LACKO 4 – 6 4 – 4 0 – 2 5 2006 4

Michal MERTIŇÁK 12 – 10 6 – 5 6 – 5 13 2003 7

Filip POLÁŠEK 3 – 1 2 – 0 1 – 1 2 2008 2

Realizačný tím Slovenska: nehrajúci kapitán Miloslav Mečíř, tréner Karol Kučera, lekár Roman Fano, masér Tomáš Martikán (cestuje aj 

vypletač Anton Gudiak).

Miloslav MEČÍŘ, v pozadí Dominik HRBATÝ

PROGRAM DC 
6. – 8. marca 2009

S V E T O V Á  S K U P I N A

Argentína – Holandsko (Buenos Aires, 

Estádio Mary Teran de Weiss / Parque 

Roca, antuka vonku, kapacita 14 072 

divákov)

Česko – Francúzsko  (Ostrava, ČEZ 

Arena, tvrdý povrch Taraflex v hale, 

kapacita 7500)

USA – Švajčiarsko (Birmingham v Ala-

bamae, Jeff erson Convention Complex 

Arena, tvrdý povrch Premier Court v hale, 

kapacita 16 000)

Chorvátsko – Čile (Poreč, Višenamjenska 

Sportska Dvorana Žatika, tvrdý povrch 

v hale, kapacita 4000)

Švédsko – Izrael (Malmö, Baltic Hall, 

tvrdý povrch Taraflex v hale, kapacita 

4077)

Rumunsko – Rusko (Sibiu, Sala Tran-

silvania, tvrdý povrch GreenSet v hale, 

kapacita 2050)

Nemecko – Rakúsko (Garmisch-Par-

tenkirchen, Olympia Eissportzentrum, 

tvrdý povrch Rebound Ace v hale, 

kapacita 4000)

Španielsko – Srbsko (Benidorm, Parque 

Temático Tierra Mítica, antuka vonku, 

kapacita 14 000)

E U R O - A F R I C K Á  Z Ó N A

I. skupina - 1. kolo: JAR - Macedónsko 

(víťaz sa 8. - 10. mája stretne vo fi nálovom 

2. kole s Bieloruskom), 2. kolo - fi nálové: 

Taliansko - Slovensko (Cagliari, Tennis 

Club Associazione Sportiva Dilettantisti-

ca, antuka vonku, kapacita 2000 divákov), 

Veľká Británia – Ukrajina, Belgicko 

– Poľsko. 
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TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK

PRIJME na plný pracovný úväzok 
TRÉNERA,TRÉNERKU 

do tenisovej školy v Banskej Bystrici.

Požiadavky:
•  trénerská kvalifi kácia alebo viacročné hráčske skúsenosti
• vek minimálne 19 rokov
• dlhodobý záujem o prácu s deťmi a mládežou

Ponúkame: 
• výhodné platobné podmienky
• po dohode ubytovanie
• mladý kolektív 5 trénerov, vlastný tenisový areál
• zázemie tenisovej školy s 12-ročnou tradíciou

Bližšie informácie:

prince@princesports.sk

Filip myslí 
na tenis i školu 
Filip Horanský (nar. 7. 1. 1993), čerstvý halový majster Slovenska 

do 18 rokov, sa začal tenisu venovať v šiestich rokoch. Jeho domácim 
klubom je TK Kúpele Piešťany, kde je jeho trénerom Miloslav Grol-
mus. Dva razy do týždňa jeho športový program obohacuje príprava 
v akadémii Jána Krošláka v Bratislave. Tvrdý tréning a chuť zlepšovať 
sa prinášajú zaslúžené výsledky. Iba šestnásťročný junior má na konte 
tri víťazstvá na turnajoch ITF v Rumunsku, na Cypre a v Čechách. 
Okrem nich si cení fi nále Masters do 14 rokov. Na toto podujatie 
sa prebojoval ako jeden z ôsmich najlepších hráčov európskeho juni-
orského rebríčka. Filip Horanský však nie je len talentovaný športovec 
s veľkým potenciálom, ale i svedomitý študent. Navštevuje športové 
gymnázium v Bratislave. Rodičia podporujú jeho tenis, ale dbajú 
i na to, aby šport nezatienil jeho študijné výsledky. Vo voľnom čase 
si so svojím trénerom a kamarátom v jednej osobe rád zahrá squash 
či stolný tenis. V ňom vraj, na rozdiel od tenisu, Grolmusa vďaka 
svojmu šikovnému zápästiu vždy zdolá.

 Na vrchole kariéry ste patrili 
k juniorskej svetovej špičke.  Prečo 
ste skončili s aktívnym tenisom 
tak skoro?

V osemnástich rokoch som začal 
trénovať v Národnom tenisovom 
centre. Darilo sa mi. O štyri roky 
neskôr moje obdobie úspechov pre-
rušilo bežné zranenie lakťa. Žiad-
ny špecialista mi však nedokázal 
pomôcť dostatočne rýchlo. Bolesť 
ma prinútila urobiť si prestávku na 
trištvrte roka, po ktorej som sa ne-
dokázal vrátiť naspäť do turnajové-
ho kolotoča. Chýbala mi potrebná 
podpora a vôľa bojovať, aby som sa 
z konca rebríčka vrátil na špičku. 
Moji rovesníci, nad ktorými som 
mal predtým prevahu, začali počas 
mojej rehabilitácie vyhrávať prvé 
grandslamy. Zaostával som. V špor-
te ma vždy poháňala túžba byť 
najlepší, dosiahnuť všetko, čo sa dá. 
Nechcel som, aby sa mojím cieľom 
stalo doháňanie iných hráčov.

 Ľutujete s odstupom času toto 
rozhodnutie?

Určite nie. Po mnohých skúse-
nostiach tvrdím, že všetko zlé je 
na niečo dobré. Keď sa na svoju 
situáciu pozriem spätne, očami 
trénera, vidím, aké veľké nedostatky 
mal môj tréningový systém. Chýbali 
mi základné informácie, ktoré by mi 
pomohli dostať sa vyššie, technicky 
i bodovo. Teraz sú pre mňa všetky 
tieto chyby obrovskou trénerskou 

devízou. Mojim zverencom môžem 
ponúknuť správne poznatky a po-
trebné rady, ktoré nepochádzajú 
z teoretickej roviny, ale mám ich 
vyskúšané na vlastnej koži. 

 Dopriali ste si po skončení hra-
nia pauzu, alebo ste hneď začali 
trénovať?

Na chvíľu som si od tenisu od-
dýchol. Potreboval som si prečistiť 
hlavu. Zakrátko som však dostal 
veľmi výhodné pracovné ponuky 
zo zahraničia a rozhodol som sa 
prijať ich. Začal som v Srbsku a 
nasledujúcu sezónu som strávil 
v Turecku. Pomohlo mi to zregene-
rovať sa a usporiadať si myšlienky. 
Keď som sa vracal domov, mal som 
presnú predstavu o tom, že chcem 
byť naďalej trénerom. Na Slovensku 
sa mojím prvým zverencom stal 
Martin Durdík. Dosahoval som 
s ním výsledky, ktoré zaujali. 

 Členom vašej skupiny je Filip 
Horanský, ktorému sa venujete aj 
individuálne. Prečo?

Bol to nápad jeho rodičov, ktorý 
ma po krátkom rozhovore s nimi 
veľmi zaujal. Vtedy trinásťročný 
Filip prechádzal výkonnostnou 
krízou. Hra mu nevychádzala podľa 
jeho predstáv. Vždy mal však ten 
najdôležitejší herný predpoklad 
– ohromnú vôľu. Bol si svojich ne-
úspechov vedomý a skúšal sa cez ne 
preniesť. Zostavoval si vlastný cvi-

čebný program, hľadal cestu nahor, 
no nevedel si sám pomôcť. Okrem 
túžby niečo dokázať disponoval 
Filip i technickým potenciálom 
a pohybovým talentom. Rozhodol 
som sa teda využiť tieto vlastnosti 
a pomôcť mu, aby sa stal dobrým 
tenistom.

 Je dôležité, aby tréner s hráčom 
dobre vychádzal  na kurte i mimo 
neho?

To je základ úspechu. Porozu-
menie i povahovú súhru nemož-
no podceňovať. Odzrkadľuje sa 
na celkovej atmosfére vo vzťahu 
trénera k zverencovi. Filip pri hre 
rozmýšľa veľmi podobne ako kedysi 
ja. Vďaka tomu tuším, čo potrebuje. 
Viem, ako mu niektoré ťažké chvíle 
uľahčiť správnou radou. Uvoľnené 
vzťahy sú pre mladého hráča dôle-
žité i v prostredí, v ktorom trénuje. 

V tomto ohľade patrí veľká vďaka 
Jankovi Krošlákovi, u ktorého Filip 
trénuje dva razy v týždni. Nachádza 
tam nielen kamarátske prostredie, 
ale aj cenné profesionálne informá-
cie a skvelých sparingpartnerov. 

 Ste so svojou súčasnou prácu 
spokojný?

Absolútne. Mám v povahe robiť 
všetko naplno. Dobrým a zod-
povedným trénerom chcem byť 
rovnako, ako som kedysi chcel 
byť skvelým hráčom. Napĺňa ma 
možnosť odovzdávať skúsenosti 
a poznatky talentovanému junioro-
vi, v ktorom vidím obrovský poten-
ciál. Je to výborný pocit sledovať, 
ako - aj vďaka mne - rastie nový 
tenista. V najbližšej budúcnosti  
vidím svoje uplatnenie práve v tejto 
oblasti.

Katarína HABÁNOVÁ

Všetko zlé je na niečo dobré
S Miloslavom GROLMUSOM, piešťanským trénerom najlepšieho slovenského juniora

Tenisu je verný od siedmich rokov. V juniorskej kariére patril 
fi nalista ME do tridsiatky najlepších hráčov sveta. V súčasnosti 
zúročuje svoje hráčske skúsenosti ako tréner Strediska vrcholového 
tenisu TK Kúpele Piešťany. Miloslav GROLMUS skorý odchod 
zo sveta profesionálneho tenisu neľutuje. Ako sám vraví, všetko zlé 
je na niečo dobré. 

Filip HORANSKÝ s trénerom Miloslavom GROLMUSOM
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Karol Kučera starší, otec bývalého 
popredného profesionála a dlhoroč-
ného daviscupového reprezentanta 
Slovenska, zostal aj po synovej ka-
riére blízko tenisu. Jeho pracoviskom 
v NTC je kút v obchode so športovým 
oblečením a výstrojom, kde vypletá 
rakety. Na Slovensku je jediným 
vlastníkom špeciálneho diagnostic-
kého stroja na rakety.

Keď sa v Bratislave hrajú daviscu-
pové alebo fedcupové stretnutia, Ku-
čera st. je v pohotovosti. „Naposledy 
som vypletal rakety našim aj belgic-
kým hráčkam. Okrem štandardných 
objednávok som dostal aj jednu 
netradičnú. Kirsten Flipkensová si 
zadala hodnoty 28,5/24,5 kg. Pre-
kvapil ma veľký rozdiel napätia 
medzi dlhými a krátkymi strunami, 
u žien výnimočný. Ďalšia objed-
návka Belgičanky znela na 27,3/23 
kg, čo tiež nie je bežné, preto som si 
údaje u nej pre istotu overoval. Ale 
zdá sa, že ona bežne takéto hodnoty 
používa,“ vraví Karol Kučera st.

Počas fedcupového týždňa vyu-
žívala Kučerove služby najčastejšie 
Daniela Hantuchová. „Používa 18-
strunovú raketu, v obchode bežne 
ponúkajú 16-strunovú. Do rakety 
Prince Ozone 7 som jej dával belgický 
výplet Luxilon Alu Power, čo je jeden 
z najlepších umelých výpletov na sve-
te. Je veľmi pružný, dlho udrží napä-
tie strún,“ dodáva majster – vypletač 
so širokým úsmevom, lebo Daniela 
s belgickým výpletom zdolala práve 
Belgičanku. Tento výplet kombinuje 
na krátke struny s prírodným črevom 
Babolat.

„Je veľmi zaujímavé, aké požiadav-
ky mala naša hráčka. Keď v pondelok 
začínala prípravu, dala si vypliesť 
26/25 kg. Raketu otestovala a na 
ďalší deň upravila hodnoty na 25/24 
kg. S takouto raketou trénovala dva 
dni a na zápas som jej pripravoval 

po jednej rakete v oboch hodnotách. 
V hale dve rakety  hráčkam obvykle 
na zápas stačia. Pravda, bol som 
vždy k dispozícii pre prípad, že by 
bolo treba vypliesť ďalšiu.“

Belgická jednotka Yanine Wick-
mayerová zápasy hrala i trénova-
la s rovnako vypletenou raketou 
– 24/24 kg. Používala tiež výplet 
Luxilon, ale už nie hladký, ale 
vrúbkovaný. Magdaléna Rybáriková 
sa prikláňa k bežných hodnotám 
– 24/23 kg, používa však umelý 
výplet Pacifi k Polyforcet.

„Kombinovaný výplet Hantucho-

vej je veľmi pružný, má s ním nad 
loptou dobrú kontrolu, ale je i dosť 
drahý. Raketu si u mňa dávala vyple-
tať každý deň. Dominika Cibulková 
využívala počas týždňa služby iného 
vypletača,“ dodáva Kučera st., špe-
cialista na oblasť tenisu, ktorú podľa 
jeho slov najmä rekreační hráči často 
podceňujú.

„Výplet starne, údermi sa roztiah-
ne. Po troch – štyroch dňoch hrania 
stráca napätie. Stáva sa, že aj profesi-
onálky zanedbajú jeho obnovovanie. 
Popredné hráčky si však dávajú na 
výmene záležať. Hantuchovej som 

obvykle sprayom striekal aj logo.“ 
Tlmič vibrácie strún – kedysi 

Hantuchová používala červené 
srdiečko, teraz má tlmič so značkou 
rakety - si hráčka montuje už sama. 
„Tlmiče sú rôzne, dokonca aj také, 
ktoré svetielkujú pri údere lopty,“ 
poznamenáva Kučera st.

Tenisová raketa, jej výmena, 
najmä u profesionálov, je vždy zau-
jímavá téma. Pri zmienke o nej otec 
nášho bývalého úspešného hráča spo-
mína na začiatok Karolovej kariéry, 
keď používal rakety Rox Pro. „Pochá-
dzali z Taiwanu a zrazu ich prestali 
dodávať na európsky trh, výlučne sa 
orientovali na Áziu. Karol mal po-
sledné dve takéto rakety. Už chodil po 
challengeroch a ja som ho prehová-
ral, aby prešiel na Yonnex. Táto znač-
ka bola tvarom najbližšia k raketám, 
na ktoré si zvykol. Našťastie, darilo 
sa mu s nimi a začal ich používať, 
hoci medzitým vyskúšal aj raketu 
značky Fischer. K tomuto testu sa 
viaže zaujímavá epizóda – požičal 
mu ju Kafeľnikov a na Slovane s ňou 
hral s Krošlákom. Prehral 2:6, 2:6, 
raketu šmaril do kúta a odmietol s 
ňou hrať...“  Dodnes zostal pri Yon-
nexe s výpletom Kirschbaum, ktorý 
na krátky čas - keď mal problémy 
so zápästím – vymenil za prírodné 
črevá Babolat. „Lenže zbieral jednu 
prehru za druhou a musel sa vrátiť 
k osvedčenému Kirschbaumu,“ do-
dáva otec Kučera.

Kým hráčky prvej svetovej päťde-
siatky majú k dispozícii vždy nové 
rakety, priemerné tenistky taký 
veľkorysý prídel od fi riem nemajú. 
Zákonite teda nosia na vypletanie aj 
dosť opotrebované rakety.  „Najlepšie 
hráčky dostávajú z továrne rakety 
opatrené nálepkami s ich menami. 
To je privilégium špičkových te-
nistiek,“ dodáva Karol Kučera senior. 

(zw)

Predaj: tenisové rakety, lopty, bagy, výplety, gripy...

T E N I S O V É  R A K E T Y :

AKCIA 159 € / 4790 Sk!!! AKCIA 139 € / 4188 Sk!!!

Belgické struny hrali 
podľa našich nôt

Karol KUČERA st. vo svojej pracovni v pozadí s jednou emotívnou fotografiou 
svojho syna 
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Kondičná a športová 
príprava hráčov štvorhry 

Pre mesačník Tenis píše a hráčom radí kondičný tréner Rudolf PÁTEK

Rebríček Michala Mertiňáka a 
Filipa Poláška, víťazstvá v turnajoch 
ATP v Petrohrade alebo v Acapulku, 
naznačili vysokú úroveň našich hrá-
čov a možnosť dosiahnuť vynikajúce 
výsledky, ktoré by mohli vyústiť 
do účasti na koncoročnom fi nále 
ATP WORLD TOUR v Londýne. 
Týmto cieľom je podriadená naša 
príprava.

Vrchol celkovej kondičnej výkon-
nosti deblisti dosahujú počas mlad-
šieho a stredného športového veku 
(19 - 27). Je to dôsledok väčšieho 
tréningového zaťaženia, kde objem 

a intenzita špeciálnych a všeobec-
ných tréningových prostriedkov je 
podriadená potrebnému zvýšeniu 
ešte nedostatočnej výkonnosti ako 
aj požiadavkám výkonu v dvojhre. 
V zrelom športovom veku (28 - 35 
a viac) si deblisti udržiavajú vysokú 
úroveň pre výkon rozhodujúcich 
schopností. 

Blok 1: sfunkčnenie
aeróbnych mechanizmov

Profesionálni hráči majú maxi-
málne predĺžené turnajové obdobie. 
Bežne sa sezóna končí v polovici 

novembra a o 6 týždňov sa už začína 
nová. Je to krátke obdobie, počas 
ktorého tenista potrebuje na nie-
koľko dní vypnúť, potom absolvovať 
relaxačno-ozdravovacie procedúry 
(kúpele, fyzioterapeutické vyšet-
renie, pedikúru…), telovýchovno 
– lekárske vyšetrenie, a hlavne herne 
a kondične sa pripraviť na nové 
turnajové obdobie. Toto obdobie 
je najdlhšie, a preto sa maximálne 
využíva na znovunadobudnutie 
potrebnej kondičnej úrovne. Bežne 
sa prípravné obdobie rozbieha kon-
dičným blokom 1 s cieľom sfunkčniť 
aeróbne mechanizmy (8 až 10 pod-
netov základnej vytrvalosti), zlepšiť 
silové schopnosti (6 až 8 podnetov 
na vytrvalosť v sile a relatívnu silu) a 
kolektívnymi hrami (fl orbal, futbal, 
basketbal) komplexne stimulovať 
organizmus športovca. 

Blok 2: absolvovanie
vysokohorského sústredenia

Ak je organizmus pripravený, je 
vhodné na 7 až 10 dní absolvovať 
kondičný blok 2 formou vysokohor-
ského alebo stredohorského sústre-
denia, kde sa primeraným objemom 
pokračuje (5 až 7 podnetov aeróbnej 
vytrvalosti, 5 až 6 podnetov vytr-
valostnej a dynamickej sily, veľa 
hier a aktivít v prírode). Mertiňák 
a Polášek sú skúsení a výkonní špor-
tovci. Ich organizmus veľmi rýchlo 
reaguje na takéto cielené zaťaženie. 
Po sústredení už pokračuje príprava 
(kondičný blok 3) kombinovane 
s tenisom. 

Blok 3: príprava
pokračuje tenisom

Objem tenisu narastá, viac sa 
pracuje so špeciálnymi prostried-
kami na kurte, používajú sa formy 
intervalovej vytrvalosti, kombi-
nuje sa posilňovanie a výbušnosť 
v kruhovom tréningu a hráme 
pravidlami upravené hry (nohejbal, 
squash). Počas turnajov sa kondičná 
úroveň udržiava hlavne samotným 
výkonom v zápasoch a tenisovým 

tréningom. Objem cielených kon-
dičných tréningov je menší, ale väšší 
dôraz sa kladie na kompenzačné 
a tonizačné posilňovanie, regene-
račné behy, využívajú sa kratšie 
budivé rozcvičenia s rýchlostným, 
rytmickým a dynamickým charak-
terom. Počas tvorby turnajového 
plánu je vhodné vytvoriť priestor 
a vložiť do neho kondičný blok na 
potrebné znovuobnovenie funkčnej 
výkonnosti. 

Dobré rady
všetkým deblistom

Chcel by som ešte poukázať na 
prostriedky v našej športovej prí-
prave. Výkon hráča štvorhry vyža-
duje schopnosť riešiť správne koor-
dinačne náročné situácie v časovej 
tiesni. Ďalej schopnosť vykonávať 
činnosť opakovane aktívne (alak-
tátová kapacita). Musí byť pružný, 
výbušný a obratný. Musí byť akčne 
a akceleračne rýchly. V kondičnej 
príprave deblistov sa používajú 
bežné aj špeciálne prostriedky na 
rozvoj pohybových schopností. 
Hlavný objem špeciálnych koordi-
načných podnetov je v samotných 
tenisových cvičeniach. V príprave 
sa využívajú bloky cvičení s pomôc-
kami, loptičkami a obmedzeniami. 
Vyskúšajte napríklad, ak ste tenista 
starší ako 12 rokov a dokážete chytiť 
do jednej ruky 2 loptičky, tak jednou 
rukou hoďte o stenu z ľubovoľnej 
vzdialenosti obe loptičky naraz tak, 
aby sa odrazili a tou istou rukou ich 
chyťte po odraze zo zeme (ani jedna 
loptička sa nesmie 2 a viac ráz do-
tknúť zeme). Ak to zvládnete, skúste 
to druhou rukou, ak to zvládnete 
tak to isté, ale najprv hoďte o zem, 
loptičky sa odrazia priamo do steny, 
a bez toho, aby sa dotkli zeme po 
odraze od steny, ich chyťte jednou 
rukou. Ak to zvládnete, tak skúste 
hodiť jednou rukou 3 loptičky o zem 
tak, aby sa odrazili do steny. A chyť-
te loptičky obidvoma rukami tak, 
aby vám žiadna nespadla na zem.

Skutočnosť, že Filip Polášek sa stal ako špecialista štvorhry 
historicky prvým víťazom ankety o tenistu roka, ma inšpirovala 
venovať tento článok kondičnej a športovej príprave hráčov 
štvorhry. 

Dvojica slovenských deblových špecialistov Filip POLÁŠEK a Michal 
MERTIŇÁK

Pokračovanie na s. 27
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CENNÍK INZERCIE 2009

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!

B C
D E F H

A

STZ Marketing s.r.o.

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Andrea Kostíková

Mobil: 0903 184 234

Tel.: +421/2/4920 9885

Fax: +421/2/4920 9878

E-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBÁLKA
strana rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165,97€ / 5 000Sk sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995.82€ / 30 000 Sk +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 796.65€ / 24 000Sk +spadávka 3mm A

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

210 x 297 1/1 580,89€ / 17 500Sk +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580,89€ / 17 500Sk sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245,63€ /  7 400Sk sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 139,41€ / 4 200Sk sadzobný obrazec H

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKLADAČKY
cena za vkladanie 0,17-€ / 5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v Sk za uverejnenie 
v jednom čísle. K cenám sa pripočítava DPH 
vo výške 19%. Konverzný kurz Sk/€ 30,1260.

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 1,66-€ / 50,- Sk

každé ďalšie slovo 0,33-€ / 10,- Sk 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENÍM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor A
1/1 > 

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm 

vzor X
banner > 

60 x 15 mm 

sadzobný 
obrazec X

KONTAKT

* V cene za banner na titulnej strane je 2x opakovanie vo vnútri časopisu

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný 

obrazec

Vyriešenie cvičenia podľa pra-
vidiel núti športovca hľadať opti-
málny uhol, silu a vzdialenosť hodu 
ako aj rýchlosť a poradie chytenia 
loptičiek. 

Vyskúšajte si
obľúbené hry 

Obľúbené sú hry s obmedzením 
pravidiel. Napr. nohejbal na bad-
mintonovom ihrisku so stiahnutou 
sieťou do výšky 1,1 m a s jemne 
nenahustenou futbalovou loptou 
dáva možnosť pri vysokej intenzite 
udržať loptu dlhšie vo výmene. 
Veľkosť ihriska nám limituje pohyb 
a počet krokov do postavenia na 
spracovanie a kopnutie, tvrdosť lop-
ty s výškou siete, ovplyvňuje rýchlosť 
a intenzitu, atď. 

Mertiňák a Polášek majú v niekto-
rých všeobecných kondičných 
ukazovateľoch nadpriemernú vý-
konnosť. Napr. s dvojkilogramovým 
medicinbalom dokážu technikou 
autový hod (hod obojruč zo záklo-
nu) prehodiť 22 metrov (test kom-

plexnej výbušnosti). Mertiňák hodí 
kriketovou loptičkou z miesta cez 
85 metrov (je to ukazovateľ šviho-
vých schopností a akčnej rýchlosti). 
Vysoká úroveň rýchlostno-silových 
schopností je podmienkou dobrého 
výkonu v modernom tenise. Vhod-
ným testom na kurte je, že štar-
tujete z polovysokého postavenia 
zo základnej čiary na signál a bežíte 
dva razy k sieti a späť na základnú 
čiaru, pričom vždy robíte dotyk 
siete aj čiary rukou. U mužov je 
dobrý výkon pod 9 sekúnd a u žien 
pod 10,3 sekundy (zmena smeru 
sa robí pri vysokej rýchlosti behu, 
a preto test kladie obrovské nároky 
na silovú pripravenosť tenistu). Bez 
dostatočnej úrovne silových schop-
ností (hlavne silovej vytrvalosti 
a dynamickej sily) nedokážete podať 
intenzívny výkon. Nadpriemerné 
vytrvalostné schopnosti priamo 
výkon jedného zápasu výrazne ne-
ovplyvnia. Ale každý športovec, ak 
má lepšiu vytrvalosť, lepšie zvládne 
vyšší objem záťaže, viac turnajov 
a hlavne rýchlejšie regeneruje. 

Kondičná príprava...
Dokončenie zo s. 22

ZÁVER: Chcem zdôrazniť, že úroveň fyzickej zdatnosti a trénova-
nosti je výsledkom dlhodobých a každodenných zmysluplných činností 
na tréningoch. Zodpovedným prístupom na tréningu posúvate svoje 
schopnosti a zručnosti. Ich zmena posúva váš športový výkon. Dlhodo-
bý profesionálny prístup, úprimná túžba a následné činy vás posúvajú 
k vysneným cieľom. Inú cestu nepoznám…

Filip POLÁŠEK (vzadu) a jeho americký partner Travis PARROTT počas 
kondičnej prípravy v atletickej hale Elán v Bratislave
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Z našich vo štvrťfinále 
iba Košec a Juhászová

Do pavúka hlavného turnaja sa 
tohto roku zo slovenských juniorov 
dostali na základe rebríčka Filip 
Horanský a Ivan Košec, u dievčat 
Jana Čepelová, Chantal Škamlo-
vá a Michaela Hončová. Osem 
ďalších mladých tenistov získalo 
voľné karty - medzi nimi i 15-ročná 
Vivien Juhászová, bývalá líderka 
európskeho rebríčka do 14 rokov, 
ale aj jej aktuálna nasledovníčka, 
iba 13-ročná Petra Uberalová, 
európska šampiónka 2008 do 14 
rokov. Viacerí slovenskí tenisti 
dostali šancu v kvalifi kácii, z nich 
sa do hlavných pavúkov dvojhry 
prebojovali Simonka Parajová 
a Michal Vošček. 

Z popredných domácich juni-
orov chýbali v hale Slávie Právnik 
Jozef Kovalík (štartoval v Južnej 
Amerike), Róbert Gašparetz zota-
vujúci sa po dlhodobom zranení, 
z dievčat Zuzana Luknárová, ktorá 
hrala na Australian Open a Romana 
Tabaková (bola v prípravnej fáze na 
sezónu).

Z dvoch domácich nasadených 
sa najďalej prebojoval Ivan Košec, 
turnajová osmička. Filip Horanský 
vypadol v treťom kole po prehre 
s chorvátskym kvalifi kantom An-
toniom Lupierim, ktorý našiel pre-
možiteľa až vo fi nále. Filipovi sa ale 
vydaril následný přerovský turnaj, 
na ktorom prehral až v semifi nále.

Ivan Košec priznal, že mal v Bra-
tislave vyššie ambície ako štvrťfi nále. 
„Samozrejme, je iba začiatok sezóny, 
na Právniku som hral prvý turnaj 
a na hre som to cítil,“ uviedol. Po 
boku Filipa Havaja si Košec, 18-roč-
ný hráč Slávie Agrofert STU, zahral 
fi nále štvorhry. 

Savinychová, 
ruská víťazka z Viedne

Z domácich dievčat sa do štvrť-
finále v 32-člennom pavúku pre-
bojovala iba Vivien Juhászová. Dve 
nasadené Slovenky – Če-
pelová (4) a Škamlová 
(8) - vypadli v dru-
hom, resp. prvom kole. 
Z pohľadu domáceho 
tenisu potešila účasť 
Simonky Parajovej po 
boku Češky Dany Machálkovej vo 
fi nále štvorhry.

Štart do turnaja nevyšiel najvyššie 
nasadenej Ruske Darii Gavrilovej, 
59. tenistke rebríčka ITF. Brati-
slavský neúspech si vynahradila 
na nasledujúcom turnaji v Přerove 
– postúpila do semifi nále. Na Slovak 
Junior Indoor však víťazstvo získala 
aj tak Ruska – Valeria Savinychová. 

Jej fi nále si prišiel pozrieť i lanský 
víťaz Jevgenij Donskoj, ktorý už 
presedlal na mužské turnaje. Valeria 
trénuje, rovnako ako on, vo Viedni 
u Anatolija Lepešina, bývalého 

kouča svetovej jednotky 
Jevgenija Kafeľnikova. 
Savinychová, rodáčka 
zo Sverdlovska, bola 
nasadená dvojka. Vy-
hrala nielen v Brati-
slave, ale aj v Přerove 

a prebojovala sa do prvej dvadsiatky 
juniorského rebríčka.

Novinky, 
ktoré sa osvedčili

Podľa Jozefa Mihoka, ktorý bol 
turnajovým riaditeľom na dvorcoch 
Slávie Právnik už jedenásty raz, mal 
aj 16. ročník podujatia tradične 
dobrú úroveň. 

Po 10 rokoch trofej  
Náš najvýznamnejší juniorský halový turnaj, 16. ročník Slovak Junior Indoor:   S

Slovak Junior Indoor, naj-
starší juniorský halový turnaj 
na Slovensku, vyhral Čech 
Radim Urbánek a Ruska Va-
leria Savinychová. Urbánek 
odchádzal z Bratislavy s dvoma 
trofejami, lebo s krajanom 
Robertom Rumlerom zvíťazili 
aj vo štvorhre. V konkurencii 
dievčenských párov sa presadili 
Poľky Paula Kaniová a Magda 
Linettová.

Jozef MIHOK s úspešnými z dvojhry – zľava finalista Antonio LUPIERI a víťaz 
Radim URBÁNEK

Valeria SAVINYCHOVÁ, ruská víťazka 
dvojhry

Právnik 2009

11. 1. 2009

DORAST

C H L A P C I

D v o j h r a

Kvalifi kácia

1. kolo: Barnes (1-V. Brit.) – A. Kianička 61, 

63, Hrunčák – Maksimjuk (Rus.) 64, 61, Mylo-

kostov (2-Ukr.) – M. Kianička 76(6), 61, Vošček 

– Anghel (Rum.) 61, 62, Lupieri (3-Chorv.) 

– Bujňák 61, 62, Kittler – Lelas (Chorv.) 61, 

61, Szendroi (4-Maď.) – Lapšanský 61, 63, 

Gregurovič (Chorv.) – Čelovský 60, 63, Čutura 

(Chorv.) – Havaj (5) 64, 75, Hradský (7-ČR) 

– Cséfalvay 62, 62, Rastica (6-ČR) – Farkaš 

75, 67(4), 64, Brkič (8-Chorv.) – Šuran 76(1), 

63, 2. kolo (fi nále): Barnes – Hrunčák 67(4), 

61, 64, Vošček – Mylokostov 76(5), 64, Lupieri 

– Kittler 62, 60, Szendroi – Gregurovič 64, 64, 

Hradský – Čutura 75, 06, 64, Brkič – Rastica 

63, 46, 63.

Hlavá súťaž, 1. kolo: Kazijevs (Lot.) – Tur-

bervill (V. Brit.) 63, 62, Mesin (Chorv.) – Gaj-

došech 64, 75, Stachovskij (Ukr.) – Salaba 

(ČR) 63, 60, Kostanov (Rus.) – van Gils (Nem.) 

75, 63, Dzumhur (BaH) – Vošček 76(5), 62, 

Cutura – Kušakov (Ukr.) 62, 62, Brkič – Szen-

droi 76(4), 64, Heller (Nem.) – Hradský 64, 60, 

Partl – Böhm (ČR) 62, 62, Lupieri – Ademovič 

(BaH) 62, 62, Schmidt (Rak.) – Kondulukov 

(Rus.) 26, 64, 64, Steinbach (Nem.) – Vittek 

61, 76(3), Pehar (Chorv.) – Fabian 61, 64, 

Veselý (ČR) – Masár 60, 62, Nekic (Nem.) 

– Sakinis (Lit.) 46, 62, 64, Beránek (ČR) 

– Sawicki (Poľ.) 64, 63, 2. kolo: Urbánek 

(1-ČR) – Kazijevs 63, 62, Cselenko (16-Fr.) 

– Mesin 76(5), 76(4), Stachovskij – Gozdur 

(12-Poľ.) 76(5), 64, Belotti (6-Rak.) – Kosta-

nov 63, 63, Dzumhur – Muzaev (4-Rus.) 67(4), 

76(2), 63, Cutura – Hanzlík (14-ČR) 64, 46, 

64, Filin (9-Biel.) – Brkič 63, 57, 63, Košec 

(8) – Heller 57, 64, 64, Horanský (7) – Partl 

63, 57, 63, Lupieri – Přikryl (10-ČR) 63, 64, 

Shmidt – Gadomski (15-Poľ.) 46, 76(12), 64, 

Steinbach – Poplavskij (3-Ukr.) 75, 26, 64, 

Barnes (5-Nem.) – Pehar 67(2), 61, 61, Zsiga 

(11-Maď.) – Veselý 16, 63, 62, Rumler (13-ČR) 

– Nekic 64, 76(4), Strelkov (2-Rus.) – Beránek 

skr., 3. kolo: Urbánek – Cselenko 76(4), 61, 

Belotti – Stachovskij 61, 67(4), 63, Dzumhur 

– Cutura 64, 40 skr., Košec – Filin 76(4), 63, 

Lupieri – Horanský 64, 36, 64, Schmidt 

– Steinbach 26, 63, 76(2), Zsiga – Barnes 

46, 64, 64, Rumler – Strelkov 57, 76(6), 75, 

ŠF: Urbánek – Belotti 64, 62, Dzumhur 

– Košec 62, 63, Lupieri – Schmidt 36, 76(3), 

63, Rumler – Zsiga 64, 76(3), SF: Urbánek 

– Dzumhur 63, 63, Lupieri – Rumler 62, 61, 

F: Urbánek – Lupieri 76(5), 36, 76(0).

Š t v o r h r a

1. kolo: Kondulukov, Pehar – Fabian, Kušakov 

61, 62, Heller, Steinbach – Masár, Partl 75, 64, 

Přikryl, Salaba – Cséfalvay, Hrunčák 62, 75, 

Dzumhur, Nekic – Brkič, Mesin 62, 64, Čutura, 

Hradský – Kazijevs, Sakinis 64, 67(6), 13:11, 

Havaj, Košec – Böhm, Sawicki 63, 62, Farkaš, 

Vošček – Gregurovič, Lupieri 64, 63, Cselenko, 

Vittek – Beránek, Hanzlík 61, 64, 2. kolo: 

Rumler, Urbánek (1) – Kondulukov, Pehar 

64, 62, Heller, Steinbach – van Gils, Zsiga (8) 

62, 75, Belotti, Schmidt (4) – Přikryl, Salaba 

63, 64, Dzumhur, Nekic – Horanský, Veselý (5) 

57, 64, 10:8, Gadomski, Gozdur (6) – Čutura, 

Hradský 63, 62, Havaj, Košec – Kostanov, 

Muzaev (3) 76(4), 63, Poplavskij, Stachov-

skij (7) – Farkaš, Vošček 75, 75, Cselenko, 
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j  do Čiech
r:   Slováci vo fi nále štvorhier neuspeli

Smoliar Lupieri
Chorvátsky kvalifi kant, 17-ročný Antonio Lupieri, prišiel do Bratislavy 

s rankingom 558. Do hlavného pavúka nevošiel, ale formu mal ako hrom 
– vyhral sedem zápasov, nestačil iba na Urbánka vo fi nále. Tešil sa, že 
sa dostane do hlavného turnaja v Přerove na základe pravidla special 
exempt, keďže ako fi nalista kvalifi káciu nestíhal. Mal však smolu, lebo 
Čech Kozelski bol v semifi nále na turnaji v Poľsku a  dostal prednosť pred 
Lupierim. V takýchto prípadoch rozhoduje lepšie postavenie v rebríčku. 
„Ešte to nevzdávame,“ vravel Lupieriho tréner Lovro Rončevič. Prav-
da, pravidlo je jasné a sympatický Chorvát namiesto Přerova cestoval 
z Bratislavy domov.

Tréning s Berdychom 
mu pomáha

„Prišli sme si po body. Radim ešte pôjde juniorské grandslamy, ale 
už sa bude orientovať na mužské turnaje kategórie futures,“ naznačil 
Ivo Šilhánek, tréner prostějovského tenistu Urbánka. Podľa slov tré-
nera si Slovak Junior Indoor stále udržuje dobrú športovú úroveň. 
„Pravda, musíme brať na vedomie, že v januárovom termíne hrajú 
najlepší juniori v Austrálii,“ pripomína Šilhánek.

Radim Urbánek, česká juniorská jednotka (25. v rebríčku ITF), 
urastený ľavák,  je rodákom zo Šumperka, ale býva v meste Rájec 
Jestřebí, tridsať kilometrov od Brna. Svoju poslednú sezónu v juni-
orskej kategórii naštartoval v Bratislave úspešne a postaral sa o to, že 
po desiatich rokoch vyhral bratislavský turnaj opäť český hráč. Prvým 
víťazom z Čiech bol roku 1999 Jakub Hašek. 

Ako ľavák je Urbánek nepríjemným súperom pre mnohých rovesní-
kov. „Viacerí ľaváci boli a sú dobrými hráčmi. Nielen Nadal teraz, ale 
aj Ivaniševič v minulosti. On sa mi veľmi páčil,“ hovorí bratislavský 
víťaz. Radim Urbánek má v Prostějove jednu veľkú výhodu – môže 
si občas zatrénovať s Tomášom Berdychom, špičkovým profesioná-
lom, od ktorého sa má čo učiť. „Tréningy s ním mi veľmi pomáhajú,“ 
pripomenul.

Slovenskí finalisti štvorhry Filip HAVAJ a Ivan KOŠEC

Vittek – Barnes, Turbervill (2) 62, 36, 10:7, 

ŠF: Rumler, Urbánek – Heller, Steinbach 61, 

57, 10:6, Belotti, Schmidt – Dzumhur, Nekic 

36, 62, 10:7, Havaj, Košec – Gadomski, Gozdur 

64, 64, Poplavskij, Stachovskij – Cselenko, 

Vittek 26, 63, 10:5, SF: Rumler, Urbánek 

– Belotti, Schmidt 76(4), 46, 10:6, Havaj, Košec 

– Poplavskij, Stachovskij 62, 63, F: Rumler, 

Urbánek – Havaj, Košec 62, 64.

D I E V Č A T Á

D v o j h r a

Kvalifi kácia

1. kolo: Kovaľová – Schuttingová (1-Est.) 

63, 63, Becková (Nem.) – Marozavová (Biel.) 

76(4), 62, Jašinová (Rus.) – van de Veldeová 

(2-Hol.) 63, 63, Blazevičová (Chorv.) – Kuľhová 

62, 61, Čuričová (Chorv.) – Popovová (3-Rus.) 

64, 67(3), 64, Szávayová (Maď.) – Butkovská 

64, 62, Gabbová (V. Brit.) – Eričová (4-Srb.) 

76(3), 63, Parajová – Susaková (Chorv.) 62, 

62, 2. kolo (fi nále): Becková – Kovaľová 60, 

61, Jašinová – Blazevičová 36, 64, 61, Čuričová 

– Szávayová 36, 61, 64, Parajová – Gabbová 

46, 64, 63.

Hlavná súťaž

1. kolo: Haasová (Nem.) – Gavrilovová (1-

Rus.) 76(12), 62, Kawová (Poľ.) – Filjušinová 

(Rus.) 67(5), 64, 75, Juhászová – Pradová 

(ČR) 61, 30 skr., Kovalecová (6-Ukr.) – Miková 

(Maď.) 75, 75, Linettová (3-Poľ.) – Boevová 

(Bel.) 63, 61, Pavlovová (Ukr.) – Čuričová 

63, 62, Kopřivová (ČR) – Parajová 63, 46, 75, 

Vinogradovová (Rus.) – Škamlová (8) 63, 64, 

Sotnikovová (5-Ukr.) – Mendesová (ČR) 62, 

36, 60, Uberalová – Marcinkevicová (Lot.) 

62, 75, Becková – Muchametovová (Rus.) 

61, 62, Čepelová (4) – Dinová (Rum.) 62, 

62, Kušchovová (Rus.) – Kolarová (7-Slo.) 

62, 36, 76(7), Kaniová (Poľ.) – Jašinová 60, 

36, 62, Hončová – Machálková (ČR) 62, 60, 

Savinychová (2-Rus.) – van der Meetová 

(Hol.) 63, 46, 63, 2. kolo: Haasová – Kawová 

62, 36, 76(5), Juhászová – Kovalecová 67(5), 

63, 61, Linettová – Pavlovová 36, 76(4), 63, 

Vinogradovová – Kopřivová 67(5), 76(5), 64, 

Sotnikovová – Uberalová 26, 63, 61, Becková 

– Čepelová 64, 63, Kaniová – Kušchovová 

62, 61, Savinychová – Hončová 60, 62, 

ŠF: Haasová – Juhászová 63, 63, Linettová 

– Vinogradovová 62, 63, Becková – Sotniko-

vová 36, 62, 62, Savinychová – Kaniová 61, 

62, SF: Linettová – Haasová 61, 62, Saviny-

chová – Becková 36, 75, 63, F: Savinychová 

- Linettová 64, 62.

Š t v o r h r a

1. kolo: Gavrilovová, Kovalecová (1) – Hončo-

vá, Škamlová 63, 64, Kušchovová, Popovová 

– Boevová, Haasová 62, 61, Machálková, 

Parajová – Pavlovová, Sotnikovová (3) 63, 

46, 10:5, Becková, Gabbová – Blazevičová, 

Susaková 62, 62, Čepelová, Juhászová 

– Kawová, Marcinkevicová 63, 64, Kaniová, 

Linettová (Poľ.) – Miková, Szávayová 62, 75, 

Marozavová, Vinogradovová – Mendesová, 

Uberalová 16, 62, 10:3, Muchametovová, 

Savinychová (2) – van de Veldeová, van der 

Meetová 60, 64, ŠF: Gavrilovová, Kovalecová 

– Kušchovová, Popovová 62, 62, Machálková, 

Parajová – Becková, Gabbová 16, 64, 11:9, 

Kaniová, Linettová – Čepelová, Juhászová 

62, 26, 10:8, Marozavová, Vinogradovová 

– Muchametovová, Savinychová 57, 64, 10:6, 

SF: Machálková, Parajová – Gavrilovová, 

Kovalecová 75, 62, Kaniová, Linettová – Ma-

rozavová, Vinogradovová 61, 64, F: Kaniová, 

Linettová – Machálková, Parajová 62, 62.

„Podobne ako vlani, aj v tomto 
roku sme museli vyberať na začiatku 
peniaze, lebo hráči si nezaplatili 
IPIN registráciu. To bol jediný 
problém a trochu nás pribrzdil pri 
zápise,“ uviedol riaditeľ. Už i ma-
ratónsky program bol minulosťou. 
Do nočných hodín sa natiahla iba 
kvalifi kácia. Po prvý raz sa hrala 
v Bratislave štvorhra systémom bez 
výhod a namiesto rozhodujúceho 
setu sa hral supertajbrejk. Novinkou 
bol i nový počítačový program od 
Medzinárodnej tenisovej federácie 
– flexibilný tournament planner. 
„Zvykli sme si naň veľmi rýchlo a 
výrazne nám uľahčil prácu,“ po-
chvaľoval si Michal Varmus, vrchný 
rozhodca turnaja.

(zw)
Najlepšia Slovenka vo dvojhre Vivien 
JUHÁSZOVÁ
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