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Gattone zostal v pamätiach

„Miloslav, videli sme vás počas 
tréningu a vo štvorhre vám to išlo 
naozaj dobre. Neuvažujete, že by 
ste prípadne nastúpili?“ zaznelo na 
tlačovke so slovenským tímom, na 
ktorej sa chaoticky miešali talianske 
otázky s anglickými.

„Michal s Filipom sa iba us-
mievajú, takže odpoveď je jasná,“ 
reagoval Mečíř. Gattone (v preklade 
Veľká mačka) je na Apeninskom 
polostrove stále pojmom. Taliani 
dodnes spomínajú na Mečířove 
veľké zápasy s Ivanom Lendlom na 
Australian Open či v Key Biscayne 
alebo na jeho fi nálový duel s Francú-
zom Yannickom Noahom na turnaji 
série Masters v rímskom Foro Italico. 
Pred Davis Cupom v Cagliari však v 
talianskom tábore najviac rezonova-
lo meno Hrbatý. 

Piatkový program 
zlikvidoval dážď

„Hoci má Dominik už 31 rokov 
a v rebríčku vypadol z prvej stovky, 
je to stále pán tenista. V roku 1999 
bol v semifi nále antukového Roland 
Garros a to hovorí samo za seba. 
V Davis Cupe sa navyše dokáže vždy 
vyhecovať k dobrým výkonom,“ 
varoval taliansky nehrajúci kapitán 
Corrado Barazzutti. 

Hrbatý bol po žrebe rád, že nastúpi 
hneď v úvodnej dvojhre. „Môžem sa 
na zápas so Staracem pripraviť, lebo 
presne viem, kedy hrám a nemusím 
čakať, keď sa skončí prvý singel. Lu-
káš totiž v Davis Cupe v poslednom 

čase rád hráva päťseťáky,“ vravel 
Hrbatý, ktorý vtedy ešte netušil, že 
v piatok bude v antukovom areáli 
v Monte Urpinu celý deň úradovať 
dážď a so Staracem odohrajú iba 
päť gemov. 

Šumy okolo Seppiho

Veľkou neznámou bol pre Ta-
lianov Lukáš Lacko a aj výslovnosť 
priezviska sloven-
skej dvojky bola 
p r e  m n o h ý c h 
Talianov tvrdým 
orieškom. Pro-
t i  Seppimu sa 
Lacko hotoval 
prekvapiť. „Do 
každého zápasu 
idem s cieľom vy-
hrať. Zatiaľ som 
s ním nikdy ne-
hral, no opýtam 
sa chalanov, čo 
by na neho mohlo 
platiť. Nemám čo 
stratiť,“ povedal 
Lacko, ktorému 
sardínsky novinár 
nezabudol pripomenúť, že v ju-
niorskom veku vyhral na ostrove 
ležiacom v Stredozemnom mori 
turnaj série Futures. Už vo štvrtok 
popoludní začali niektoré talianske 
portály kuvikať, že Seppi napokon 
v úvodný deň nenastúpi a v piatok 
to celé dostalo oficiálny rámec. 
Podľa medicínskej správy utrpel 
na tréningu svalové zranenie nohy 
a lekár mu odporučil 24-hodinový 
pokoj. Talianski žurnalisti iba krútili 

hlavami a tvrdili, že Seppi to nemá 
v hlave všetko v poriadku... 

Barazzutti namiesto talian-
skej jednotky nominoval Fabia 
Fogniniho, ktorý sa stal napokon 
žolíkom a rozhodol celý zápas.
 Úvodný súboj medzi Hrbatým 
a Staracem sa v piatok začal s takmer 
šesťhodinovým oneskorením. Daž-
ďové prehánky nemali konca kraja 
a v kuloároch sa čoraz viac začalo 
hovoriť o krízovom scenári a mož-
nom presune oboch dvojhier na so-
botu. Popoludní sa v Cagliari predsa 
len vyčasilo a krátko po štvrtej ho-
dine dostalo stretnutie zelenú. Podľa 
Filipa Poláška bolo konečné rozhod-
nutie v kompetencii španielskeho 
supervisora. „Vnútrajšok kurtu je 
v stave, že sa tam dá hrať, otázne sú 

však výbehy okolo, 
ktoré nezakrýva-
la plachta. Je tam 
bahno, uvidíme, 
aký bude dvorec 
po položení novej 
antuky. Supervi-
sor je tam na to, 
aby rozhodol, či 
sa bude hrať, ka-
pitáni to nemôžu 
ovplyvniť. Môžu 
sa dohodnúť aku-
rát na tom, či sa 
bude pokračo-
vať pod umelým 
osvetlením,“ do-
dal Polášek. 

Žolík Fognini zabral

Za stavu 4:1 pre Staraceho sa v 
Cagliari opäť spustil lejak a hoci 
Barazzuttimu to príliš nevoňalo, 
rozhodca po kontrole dvorca stret-
nutie prerušil. „Bol to ťažký deň, 
veľmi nepríjemný, časté prerušenia 
nikomu nepridali na pohode. Taliani 
začali skoro, no hneď po rozohrávke 
medzi Hrbatým a Staracem začalo 
pršať. Fúkal nepríjemný vietor, do 
toho pršalo a lopty aj kurt boli dosť 

ťažké. Domino bol na začiatku duelu 
so Staracem lepším hráčom, mohol 
viesť, no nepremenil brejkbaly a pri 
niektorých loptičkách doplatil na 
zlý odskok. Nič sa však nedeje. Hrá 
sa na tri víťazné sety a všetko je ešte 
otvorené,“ povedal Mečíř, ktorého 
prekvapilo, že namiesto zranené-
ho Seppiho nastúpi proti Lackovi 
Fognini. 

„Dozvedel som sa to tesne pred 
Dominovým zápasom, Seppi sa 
údajne necítil dobre. Chalani však 
hovorili, že Fognini bude na antuke 
minimálne rovnocenným hráčom. 
Seppi má lepšie výsledky na harde 
a zdá sa mi logické, že z taktického 
hľadiska to možno bol aj zámer.“

Štadiónom znel 
slovenský bubon

 V sobotu sa počasie v Cagliari 
umúdrilo a dovolilo odohrať dvojhry 
i štvorhru. Hrbatý nenašiel účinný 
recept na Staraceho a talianskej 
dvojke podľahol hladko v troch 
setoch 1:6, 2:6, 4:6. „Úvod dohráv-
ky mi vôbec nevyšiel. Začal som 
hrať betónový tenis, chcel som ho 
naháňať zľava-doprava, aby som 
ho unavil, no na pomalej antuke 
poznačenej piatkovým dažďom som 
na to doplatil, robil som veľa chýb. 
Krivo to skákalo a zvykol som si až 
v polovici druhého setu, keď Stara-
ce viedol 4:1. Potom som konečne 
začal hrať antukový tenis, v treťom 
sete som súpera dostával do dlhých 
výmen, za stavu 4:4 pri vlastnom 
servise som však urobil tri chyby 
z bekhendu a bolo rozhodnuté,“ po-
vedal Hrbatý, ktorého počas celého 
duelu búrlivo povzbudzovala sku-
pinka slovenských fanúšikov na čele 
s bubeníkom Ďusom Merkovským. 
Na tribúnach v malebnom prostredí 
narobili poriadny rámus a zatienili aj 
domácich tifosi. Mnohí Sardínčania 
si pripadali ako na futbale. 

„Keby to bola obyčajná tamburína, 
ale prísť na tenisový zápas s takýmto 

Čaká nás boj o záchranu 
V I. skupine 2. kola euro-africkej zóny Davisovho pohára podľahlo Slovensko Taliansku 1:4

V starobylých priestoroch mestskej radnice v Cagliari určil žreb, 
že úvodnú dvojhru stretnutia I. skupiny 2. kola euro-africkej zóny 
Davisovho pohára v Cagliari obstarajú Potito Starace s Dominikom 
Hrbatým a druhú Andreas Seppi a Lukáš Lacko. Do štvorhry 
nominoval slovenský nehrajúci kapitán Miloš Mečíř deblových 
špecialistov Michala Mertiňáka s Filipom Poláškom. Viacerí talianski 
novinári však najradšej chceli vidieť na kurte Mečířa, bývalú svetovú 
štvorku. 

1:0 – STARACE vyhráva nad HRBATÝM 2:0 – LACKO blahoželá FOGNINIMU 2:1 – MERTIŇÁK A POLÁŠEK vyhrali štvorhru

I. skupina, euro-africká zóna
2. kolo, Cagliari 

6. – 8. marca 2009 

TALIANSKO – SLOVENSKO 4:1

Starace – Hrbatý 6:1, 6:2, 6:4, Fognini 

– Lacko 1:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:1, Cipolla, 

Starace – Mertiňák, Polášek 5:7, 6:4, 2:6, 

6:2, 6:8, Fognini – Hrbatý 7:6(1), 6:1, 6:3, 

Cipolla – Lacko 6:2, 7:5
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kolosom a bubnovať desať hodín v 
hľadisku s drvivou väčšinou Talia-
nov, to chce kus odvahy. Cítila som 
sa ako na zápase Serie A,“ nevychá-
dzala z údivu fanúšička US Cagliari. 
Renomovaný taliansky novinár 
Ubaldo Scanagatta sa s priaznivcami 
tenisu podelil o zážitky z mnohých 
daviscupových stretnutí i grand-
slamových turnajov, no priznal, že 
s niečím podobným sa ešte nestretol. 
„Hŕstka slovenských fanúšikov zatie-
nila temperamentných Sardínčanov 
a to je už čo povedať. V Taliansku sa 
s bubnovaním stretávam na futbale, 
volejbale či basketbale, no v tenise 
som niečo podobné ešte nezažil.“ 
Skalní si vyslúžili uznanie aj od 
Hrbatého. 

„Bolo to z ich strany fajn. Sme tu 
dohromady piati Slováci, no chalani 
stáli za mnou, aj keď sa mi v zápase 
proti Staracemu nedarilo. Oni bo-
jovali za mňa, ja za nich a navzájom 
sme si pomáhali,“ povedal veľký 
„srdciar“, ktorý počas duelu Lacka 
s Fogninim zobral malý bubon a 
zapojil sa do slovenského kotla. Ani 
jeho povzbudzovanie však nepo-
mohlo. Lacko prehral po päťsetovom 
boji a Taliani boli už iba bod od 
postupu do septembrovej baráže o 
svetovú skupinu. „Nespomínam si, 
kedy som hral naposledy v takýchto 
náročných podmienkach. Dvorec 
bol nekvalitný, pretože v Cagliari 
dva dni v kuse pršalo, navyše fú-
kal nepríjemný nárazový vietor. 
S Fabiom sme sa viac trápili sami 
so sebou, bolo to ako na hojdačke. 
Začal som výborne, nerobil som 
veľa chýb. Fognini bol naopak dosť 
nervózny a kazil ľahké lopty. Na za-
čiatku druhého setu sa zatiahlo, začal 
fúkať vietor a postupne som strácal 
prehľad. Ku koncu tretieho setu už 
iba pofukovalo a opäť som sa dostal 
do takej hernej pohody, ako v prvom 
sete. Našiel som rytmus a Fognini 
akoby vo štvrtom sete rezignoval. 
V piatom dejstve sa to však zasa oto-
čilo. Smolne som si prehral podanie, 
Fabio si naopak podržal servis a za 
stavu 3:0 zahral dva super gemy,“ 
povedal Lacko. 

Štvorhra vykresala nádej

Iskierku nádeje pre slovenský 
tím vykresali vo štvorhre Mertiňák 

s Poláškom. S párom Starace, Flavio 
Cipolla si poradili po dramatickej 
päťsetovej bitke 7:5, 4:6, 6:0, 2:6 a 9:7. 
Záver zápasu, ktorý sa dohrával pod 
umelým osvetlením, bol veľmi hek-
tický. Starace po jednej z neúspeš-
ných výmen hodil raketu na stranu 
slovenskej dvojice, za čo mala podľa 
Poláška nasledovať penalizácia. 

„Chcel si zrejme hodiť raketu na 
svoju polovicu, no zlým odskokom 
sa ocitla na našej strane. Bolo to 
minimálne na napomenutie, a keďže 
ho už predtým dostal za odpálenie 
loptičky, mali sme získať fi ft ín. Ak 
by mňa alebo Miša trafi l raketou, 
mohol to byť dokonca skreč,“ pove-
dal Polášek. 

Podľa Mertiňáka boli podmienky 
s pribúdajúcimi minútami čoraz 
náročnejšie. „Nepríjemne fúkalo, 
na antukovom dvorci to nebolo pri-
veľmi rovné. Bol to taký zvláštny, ty-
pický daviscupový zápas, raz lepšie, 
raz horšie. Taliani ma neprekvapili. 
Proti Staracemu i Cipollovi som už 

hral a vedel som, čo môžem od nich 
očakávať. Nehrám rád pod umelým 
osvetlením, ale s Filipom sme si na to 
postupne zvykli a zvládli sme to. Za 
stavu 6:6 v piatom sete mali Taliani 
brejkbal pri mojom podaní, no do-
platili na zlý odskok loptičky. Potom 
sme sa trápili pri Filipovom servise, 
no napokon sme zápas dotiahli do 
úspešného konca. Bolo to o jednej 

lopte. Pri Cipollovom podaní sme 
dobre zareturnovali a to rozhodlo,“ 
povedal víťaz turnaja v mexickom 
Acapulcu.

Mečíř za stavu 1:2 pred závereč-
nými dvojhrami neskladal zbrane. 
„Želal by som si, aby Domino získal 
väčšiu pohodu. V tenise je to často 
tak, že proti jednému sa vám hrá 
lepšie, proti inému horšie. Dúfam, že 
nebude fúkať nárazový vietor. Kurt 
je dosť mäkký, čo Dominovi príliš 
nevyhovuje. Ak by sa rozhodovalo 
v poslednej dvojhre, verím, že Lukáš 
proti Staracemu zabojuje. Potito 
odohral v sobotu dva zápasy, uvidí-
me, ako to napokon celé dopadne,“ 
optimisticky vravel slovenský kapi-
tán. Jeho želanie sa nenaplnilo. 

Hrbatý nezískal ani set

Hrbatý prehral v úvodnej nedeľ-
ňajšej dvojhre s Fogninim v troch 
setoch a bolo rozhodnuté. Slovensko 
bude 18. - 20. septembra bojovať 
o zotrvanie v I. skupine euro-africkej 

zóny Davisovho pohára. Hrbatý, 
ktorý vyrastal na antuke, nezískal 
v Cagliari v dvoch singloch ani 
jediný set. 

„Cítil som, že na antuke nie som 
rozohraný. Servis mi vonku nešiel 
tak, ako by som si predstavoval, na-
vyše fúkalo, čo ma dosť rozhádzalo. 
Asi som už na antuku dosť starý, 
chýba mi rýchlosť a chalani ma už 

tlačia. Som tam o pol kroka neskôr 
a potom sa často stáva, že trafím lop-
tičku rámom rakety. Asi bude musieť 
Miloš nabudúce v Davis Cupe posta-
viť nejakého mladšieho antukára. Už 
cítim, že to nie je ono,“ povedal prvý 
hráč tímu Slovenska. 

Mečíř športovo priznal, že Taliani 
zvíťazili zaslúžene. „Vedeli sme, že 
majú mečbal a každé zaváhanie bude 
znamenať našu prehru. Je to šport, 
urobili sme maximum pre úspešný 
výsledok, no nevyšlo to. Musím 
pogratulovať Talianom k víťazstvu 
a postupu do septembrovej baráže 
o svetovú skupinu. V tomto zápase 
boli lepším tímom a aj keď sa chalani 
snažili, na disponovaného súpera to 
nestačilo,“ povedal slovenský kapi-
tán. Podľa jeho slov sa Hrbatý na an-
tukovom dvorci v Cagliari necítil vo 
svojej koži, čo bolo spôsobené tým, 
že hral dlho na tvrdom povrchu. 

Cagliari Talianom žičí

Víťazstvo Talianov prikrášlil 
v záverečnej dvojhre Cipolla, ktorý 
zdolal Lacka 6:2, 7:5. Nehrajúci 
kapitán Barazzutti bol spokojný, že 
jeho tím potvrdil úlohu favorita. 
V Cagliari majú Taliani v Davis Cupe 
naďalej stopercentnú bilanciu, proti 
Slovensku to bol ich piaty triumf. 

„Chlapci podali skvelé výkony 
a urobili prvý krok smerom k návratu 
do svetovej skupiny. Uvidíme, koho 
nám určí za súpera žreb. Fognini vy-
bojoval dva body a proti skúsenému 
Hrbatému zahral naozaj výborne. 
Dokázal mu vnútiť svoj štýl hry, bol 
na kurte aktívnejší a zaslúžene sa 
tešil z víťazstva. Vytvorili sme skve-
lý tím a napriek Seppiho absencii 
dosiahli cenný triumf.“ Spokojnosť 
neskrýval ani daviscupový rekordér 
Nicola Pietrangeli, ktorý odohral 
najviac daviscupových zápasov 
v histórii súťaže – 164, z nich 120 
víťazných.

 „Víťazstvo nad Slovenskom bolo 
našou povinnosťou. Ak by sme tento 
duel prehrali, nemáme najmenší 
nárok čo i len pomyslieť na svetovú 
skupinu,“ vyjadril sa Pietrangeli. 
Taliani boli naposledy medzi elitnou 
šestnástkou v roku 2001. Odvtedy sa 
márne pokúšajú o návrat.

Ladislav ANTAL,
redaktor TASR

Neúnavný slovenský bubeník Július MERKOVSKÝ, vpravo dole Igor MOŠKA, 
generálny sekretár STZ

3:1 – FOGNINI rozhodol - vyhral nad HRBATÝM 4:1 – LACKO podľahol Cipollovi FOGNINIHO objíma BARAZZUTTI
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Proti Taliansku sme mohli obstáť, 
len keby sme zahrali na hranici na-
šich možností a mali by sme aj veľké 
šťastie. Rátali sme so štvorhrou, 
z ktorej sme napokon bod aj získali. 
Ale aj v nej ukázali Taliani, že sú 
dobrí a naši chlapci museli siahnuť 
na dno svojich síl, aby vyhrali. To 
iba ukazuje, že rola favorita nie je 
v Davisovom pohári nikdy stoper-
centná. Každý zápas sa dá vyhrať, 
aj prehrať. 

Počas dní, ktoré som strávil v 
Cagliari, som videl, že v solídnej 
forme hrá Lukáš Lacko. Dominiko-
vi Hrbatému sa nedarilo. Štyri dni 
prípravy na antuke mu nestačili. 
Potreboval by na tomto povrchu 
hrať podstatne dlhšie. Pravda, aj 
tak som si nie istý, či by vyhral. 
Sám sa vyjadril, že už nemá do-
statočnú rýchlosť na antuke, aby 
mohol vzdorovať mladým súperom 
hrajúcim na tomto povrchu rýchle 
topspiny.

Lacko sa musí viac zaťať

Do stretnutia sme nastupovali 
s tým, že niekto zo singlistov - mož-
no Dominik, možno Lukáš – pridá 
jeden bod k deblovému, s ktorým 

sme rátali. A súboj by bol zaujímavý. 
Čiastočne sa to tak vyvíjalo. Lacko 
zahral veľmi dobre proti Fognini-
mu. Žiaľ, stále necíti v Davisovom 
pohári vývoj zápasu, kedy je dôle-
žité zabrať a siahnuť na dno síl. To 
sa stalo na začiatku druhého setu. 
Fognini bol prekvapený Lukášovou 
hrou v prvom sete. Nevedel, kde 
mu hlava stojí. Lukáš mu zbytočne 
ponúkol na začiatku druhého setu 
brejk, dostal sa do vedenia 2:0 
a to považujem za hlavný obrat 
v zápase. Potom sa súboj vyrovnal, 
bol ako na hojdačke, typický pre 
mladých hráčov. Sú to rovesníci, 
poznajú sa. Štvrtý set opäť vyhral 
Lukáš 6:1. Na začiatku piateho náš 
tenista namiesto toho, aby zabral, 
si vydýchol. To, samozrejme, súper 
v domácom prostredí hneď využil 
a viedol rýchlo 3:0... 

Lukáš bojoval. Ale stále mu chý-
ba akási zaťatosť, viera vo vlastné 
sily, že môže nad takýmto súperom 
vyhrať aj na antuke. Musí byť na 
kurte profesionálnejší. Hrá lepšie 
ako minulý rok. Urobil pokrok, a 
to aj napriek tomu, že je ešte nízko 
v rebríčku. Ale stále mu chýba 
ochota poriadne sa zaťať v hre. Jeho 

prejav vystihuje jeho povahu. On 
nikdy nebude ako Dominik Hrbatý, 
ale musí sa dokázať vyrovnať s okol-
nosťami – s tým, že je zlý kurt, že 
fúka vietor... Jednoducho nemôže 
hľadať výhovorky, ako ich hľadal 
v Cagliari. A ospravedlňovať nimi, 
prečo nejakú výmenu nedotiahol 
do konca. Ak toto odstráni, bude 
platným daviscupovým hráčom. 
Myslím si, že je na dobrej ceste.

Výkonnosť lepšia 
ako rebríček

Hráči tvoria v tíme opäť výbornú 
partiu. Okolo Miloša Mečířa a Ka-
rola Kučeru sa znovu dali dokopy. 
Dominik je dušou tímu. Dokáže 
hecovať a stmeliť družstvo. Pravda, 
musíme vytiahnuť do tímu ešte 
niekoho z mladých chlapcov. Črtajú 
sa Kližan, Červenák, Mečíř ml., 
Semjan, Martin. Inej cesty niet.

Rátam, že Dominik ešte bude v 
daviscupovom tíme. Pravda, záležať 
bude aj na tom, na akom povrchu 
budeme hrať. Na antuke zrejme už 
hrať nebude. Ak však pôjde o tvrdý 
povrch, určite ešte môže tím po-
tiahnuť. Verím, že z dvoch možných 
súperov – Bieloruska a Macedónska 
– budeme hrať v septembri doma s 
Macedónskom. V Skopje bol súper 
pred dvoma rokmi na antuke ne-
príjemný. Ale za pol roka sa posunú 
dopredu aj naši mladí hráči. Nič iné 

nám nezostáva, ako s nimi trpezli-
vo pracovať. Skôr alebo neskôr sa 
výsledok dostaví. Tvrdím, že naši 
mladí hráči majú v súčasnosti hor-
šie postavenie v rebríčku ako je ich 
skutočná výkonnosť. Verím, že do 
pol roka sa to aj ukáže. 

Chýbala 
príprava na antuke

Bolo milé, že na slávnostnej 
večeri vystúpil Nicola Pietrangeli, 
ikona talianskeho tenisu. Hovoril 
s rešpektom o sile nášho tímu 
a doslova ospevoval Miloša Mečířa, 
ktorý stále je v povedomí Talianov. 
Bol som však sklamaný, že toto 
stretnutie dali do malého tenisové-
ho klubu. Prezidentom klubu je brat 
prezidenta Talianskeho tenisového 
zväzu. Taliani mali dve možnosti 
– vybrať za dejisko Palermo alebo 
Cagliari, lebo len tam boli v marci 
podmienky na súboj na antuke 
vonku. Páčilo sa mi však, že ta-
lianski hráči podriadili Davisovmu 
poháru svoj program. Traja boli na 
sérii antukových turnajov v Južnej 
Amerike. Prišli odtiaľ rozohraní. 
Žiaľ, našim hráčom toto chýbalo, 
navyše bolo v Cagliari zlé počasie 
a každá hodina na antuke im chý-
bala. Dominik prišiel neskoro, lebo 
nemá momentálne ranking, aby 
hral veľké antukové turnaje, podob-
ne ani Lukáš. To zrejme rozhodlo.

Pracujme 
trpezlivo 

ďalej
O stretnutí Taliansko – Slovensko píše 
Igor MOŠKA, generálny sekretár STZ 
Súboj s Talianskom bol typickým ťažkým daviscupovým stretnutím 

v náročnom prostredí proti veľmi silnému súperovi. Taliani postavili 
proti Slovensku hráčov, ktorí teraz nie sú na popredných miestach 
v rebríčku, ako boli v minulosti. Starace bol už 27. na svete a Fognini 
66. Aj Cipolla mal výborné výsledky, vlani sa ako kvalifi kant dostal 
na US Open medzi posledných 32 hráčov. V tíme bol i prvý hráč 
Talianska Seppi, ktorý získal už niekoľko cenných skalpov, vlani 
dokonca zdolal aj Nadala. Ale proti Slovensku nenastúpil. 

Igor MOŠKA (vľavo) s Nicolom PIETRANGELIM, ktorý odohral najviac daviscu-
pových zápasov v histórii (164, z nich 120 vyhral)

Seppi nechcel hrať 
Andreas Seppi, talianska jed-

notka, nenastúpil proti Slovensku 
pre nezhody s národnou federáciou 
a nie kvôli svalovému zraneniu, 
ako ofi ciálne oznámili v Cagliari 
v deň žrebu. „Odmietol nastúpiť,“ 
vysvetľoval deň po stretnutí so Slo-
venskom na tlačovej konferencii v 
Ríme šéf talianskej federácie Ange-
lo Binaghi. Ostro kritizoval Seppiho 
rozhodnutie, nazval ho osobným 
zlyhaním. Talianske médiá písali 

o možných fi nančných nezhodách 
hráča s federáciou, ale špekulovali 
aj o tom, že sa Seppi postavil na 
stranu talianskej dvojky Bolleliho, 
ktorý má dištanc od federácie pre 
lanskú absenciu v súboji s Lotyšmi. 
Budeme zvedaví, ako sa vyvinú 
talianske tenisové kauzy. Ak chcú 
Taliani postúpiť zo septembrovej 
baráže do svetovej skupiny (súpera 
im určí májový žreb), bez svojich 
najlepších sa asi nezaobídu.
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 Čo ste pociťovali, keď padlo 
v Cagliari rozhodnutie. Smútok? 

Vždy je to smutné, keď tím pre-
hrá. Bol by som radšej, keby sme 
uhrali nejaký bod navyše, najlepšie, 
keby boli tri. 

 Slovensko nastupovalo proti 
favoritovi. To ste pred stretnutím 
uznali.

Samozrejme, že som vedel, že Ta-
liansko bude v tomto stretnutí favo-
ritom. Ale v kútiku duše som veril aj 
v to, že by nám nejaké prekvapenie 
mohlo vyjsť. Nevyšlo. Toto stret-
nutie sa nám nevydarilo. Chlapci 
neboli v najlepšej forme. Pochvá-
liť musím deblistov. 
Hrali dobre, vidieť, 
že sa zlepšili. Doká-
zali vyhrať napriek 
tomu, že Taliani mali 
v tomto súboji šťastie 
a mimoriadne sa im 
darilo. 

 Ako hodnotíte 
dvojhry? 

Dominikovi Hr-
batému v poslednom 
období antuka príliš 
nesedí. Hral na nej takmer po pol 
roku. A ani vlani nemal na nej ne-
jaké dobré výsledky. Sám hovorí, 
že cíti na nej už svoj vek. Vydržať 
vydrží, ale sa mu zdá, že je na nej 
pomalší. Je to smutné konštato-
vanie, lebo mám v živej pamäti 
Domina, keď začínal. Teraz mu už 
chýba ten povestný ťah na bránku, 
hoci jeho  bojovné srdce je stále na 
správnom mieste. Tentoraz to bolo 
z našej strany trápenie.

 Určité okolnosti nahrávali, že 
by Slovensko v Cagliari predsa 
mohlo prekvapiť. Súperovi chý-
bali dvaja najlepší hráči - okrem 
dištancovaného Bolelliho aj naj-
lepší Talian Seppi, ktorý bol vraj 
zranený.

Najprv sme si s hráčmi mysleli, že 
to, že Seppiho Taliani nepostavili, je 
taktický ťah. Chlapci však vedeli, 
že Fognini hrá výborne na antuke 
a príležitosti sa chopil. Potvrdili 

sa poznatky našich hráčov, že je 
na antuke azda aj lepší ako Seppi. 
Taliani v plnej miere využili výhodu 
domáceho prostredia. Mohli pri-
praviť povrch, ktorý im vyhovuje. 
A nám v poslednom období antuka 
až tak nevyhovuje. 

 Čo ďalej?
Kašu môžeme variť iba zo su-

rovín, ktoré máme. Spoliehať sa, 
že budeme hrať doma a veriť si na 
povrch, ktorý si zvolíme, je málo. 
Máme zopár mladších hráčov, 
ktorí sú vyrovnaní. Sú však na 
inej úrovni, na akú sme boli ešte 
nedávno zvyknutí, keď sme mali te-

nistov na popredných 
miestach v rebríčku. 
Tím je teraz slabší 
a už ani Dominik nie 
je hráčom akým býval. 
V poslednom čase mal 
na tvrdom povrchu 
dobré výsledky, vlial 
nám tým nádej, ale na 
antuke je to iné. 

 Vyjadril sa o svo-
jej daviscupovej bu-

dúcnosti?
Uvidí, ako mu to pôjde. Pred-

sa len ho tie operácie poznačili 
a sám povedal, že by už mali zahrať 
niečo mladí. Bojovné srdce stále 
má, všetko, čo v ňom je, odovzdal 
na kurte. Bude naozaj ťažké robiť 
v budúcnosti družstvo bez neho. 
Bol sklamaný. Aj mi ho bolo ľúto, 
lebo bolo vidieť ako chce dať tenisu 
všetko a ako sa trápi. 

 Ako vyznieva vaše hodnotenie 
Lukáša Lacka?

Z mladších hráčov má najväčšie 
skúsenosti v Davisovom pohári. 
Ostatní - Červenák, Kližan, Čapko-
vič - majú len po jednom zápase. Ich 
výkonnosť je približne rovnaká a sú 
na čakačke. Lukášovi však antuka 
tiež nesadla. Má ešte rezervy v hre, 
na nich musí pracovať.

 Máte námet, ako by sa dal 
vytvoriť konkurenčný tlak medzi 
týmito hráčmi?

Bude záležať na nich ako rýchlo 
budú napredovať. Konkurencia 
medzi nimi je, ale keď príde ku 
konfrontácii s hráčom okolo prvej 
päťdesiatky, tak sa kvalitatívne 
rozdiely ukážu. Rebríček o niečom 
svedčí, je spravodlivý a objektívny. 
Keď je hráč päťdesiaty na svete, 
musel si výsledky uhrať. 

 O záchranu v I. skupine zóny 
budeme bojovať s Bieloruskom 
alebo Macedónskom. Pravdepo-
dobnejšie je asi Macedónsko a to 
by sme mali domáce prostredie. 
Čo si o tomto súperovi myslíte?

V Macedónsku sme hrali pred 
dvoma rokmi.  Nebolo to ľahké 
stretnutie, aj keď sme pomerne 
hladko vyhrali. Ich jednotka potrá-
pila našich tenistov. Ak by išlo opäť 
o tohto súpera, tak by bolo poteši-
teľné, že by sme hrali doma.

 Vyjadril sa Hrbatý, či bude na 
jeseň ešte k dispozícii?

Ak bude mať formu a bude chcieť, 
v tíme ho rád uvidím. Vždy dokáže 

pomôcť. Ešte sme to nerozoberali, 
nebolo mu veľmi do reči. Mal veľa 
zápasov za sebou, išiel si zalyžovať.

 Ako vravíte, každá prehra je 
smutná. Zažili ste v Cagliari aj 
čosi príjemné?

To, že tím spolu pracoval, bolo 
veľmi pozitívne. Veľa času na iné 
nezostávalo. Trávili sme celé dni 
na kurtoch.

 Myslíte si, že keby mali hráči 
viac času na prípravu na antuke, 
boli by úspešnejší?

Nedá sa to jednoznačne povedať. 
A ťažko by sa to dalo zrealizovať. 

 Odhadnite časový horizont, 
koľko bude musieť Slovensko ča-
kať, aby opäť mohlo hrať v baráži 
o svetovú skupinu?

Prorokom nie som. Patent na 
úspech nemám. Ale viem, že máme 
čo doháňať. A aj to, že si stále viac 
budeme vážiť to, čo sme dosiahli 
pred pár rokmi.

Zuzana WISTEROVÁ

S Talianskom nám to nevyšlo
Kapitán Miloslav Mečíř o prehranom daviscupovom stretnutí

Pred stretnutím s Talian-
skom nechcel nehrajúci ka-
pitán Slovenska Miloslav 
Mečíř rozoberať tému, čo 
ďalej, keď jeho tím nebude 
v Cagliari úspešný. Po pre-
hre 1:4 sa už tejto téme 
v našom rozhovore vyhnúť 
nemohol. Slovensko bude 
na jeseň bojovať o záchranu 
v I. skupine euro-africkej zóny 
s Macedónskom doma alebo 
s Bieloruskom vonku.

Miloš MEČÍŘ v Cagliari s Dominikom HRBATÝM
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„Bude to otvorené stretnutie. 
Aj Česi môžu pokojne postúpiť,“ 
prognózovala Judy Elian, dlhoročná 
tenisová žurnalistka uznávaného 
francúzskeho športového denní-
ka L´Equipu. „Mladí Francúzi sú 
výborní, ale nemajú daviscupové 
skúsenosti,“ zdôrazňovala. A mala 
pravdu. Gilles Simon neuniesol 
ťarchu debutu v postavení tímovej 
jednotky a prehral oba svoje zápasy. 
Hoci Tsonga jasným piatkovým 
víťazstvom nad Štěpánkom vyrov-
nal v Ostrave na tvrdom tarafl exe 
na 1:1, 30-ročný karvinský rodák 
si zastal po boku Berdycha svoje 
miesto vo štvorhre a proti Simonovi 
v súboji jednotiek v nedeľu exceloval. 
A rozhodol o postupe. Česko privíta 
vo štvrťfinále Argentínu, hrať sa 
bude pravdepodobne opäť v Ostrave. 
Tímu nehrajúceho kapitána Jarosla-
va Navrátila sa črtá šanca vybojovať 
si s odstupom 13 rokov semifi nále. 

„Tomáš a Radek môžu zdolať koho-
koľvek,“ vraví český kapitán. Pravda, 
musia byť obaja fit, lebo ďalších 
singlistov ich kvalít Česi nemajú.

Sklamaní Švédi 
bez divákov

V Malmö, kde sa hralo bez di-
vákov, sa zrodila senzácia. Radnica 
dejiska rozhodla o vylúčení verej-
nosti z bezpečnostných dôvodov 
z obavy protestov aktivistov kvôli 
konfl iktu v pásme Gazy. Izrael vrátil 
Švédom lanskú prehru z domáceho 
dvorca a po 22 rokoch si zahrá medzi 
8 najlepšími tímami. 

Hostia prehrávali po sobote 1:2, 
ale v nedeľu odohrali Sela a Levy dva 
päťsetové heroické zápasy. Všetky 
štyri dvojhry v Malmö mali päť setov, 
aj ten posledný medzi Vinciguerrom 
a Levym. Švédi po prvý raz od svojho 
vstupu do Davisovho pohára (1925) 
prehrali z vedenia 2:1. V prvom kole 

na domácej pôde prvý raz prehrali 
roku 1999 so Slovenskom. Domáci 
kapitán Mats Wilander postavil 
dvoch rekonvalescentov – T. Johans-
son nehral od októbra a Vinciguerra 
chýba na veľkých turnajoch už tretiu 
sezónu. Veľkou nevýhodou Švédov 
boli prázdne tribúny. Harel Levy 
športovo skonštatoval: „Trochu je 
mi ľúto Vinciguerru, ktorý prehral 
dva päťsetové zápasy. Ale aj celého 
tímu súpera, pretože nemal tú pravú 
výhodu domáceho prostredia.“

Španieli vykročili 
za obhajobou

 Srbsko zažilo vo svetovej skupine 
kurióznu premiéru – v španielskej 
Benidorme muselo odohrať súboj 
s obhajcom trofeje za dva dni. 
V piatok sa vôbec nehralo, v noci 
zo štvrtka silný vietor poškodil 
tribúny pre 14 000 divákov. Po 
hurikáne nastúpili Španieli na čele 
s Nadalom a Djokovičovi a spol. 
nedali šancu. Hoci štvorhru dvojica 
F. López, Robredo prehrala, Ferrer 
s Nadalom v dvojhrách nestratili ani 
set. V súboji jednotiek dosiahol Rafa 
proti Djokovičovi na antuke šieste 
víťazstvo v sérii, Srb na tomto povr-
chu nikdy nad Španielom nevyhral 
(celková bilancia 11:4 pre Nadala). 

Dvadsaťdvaročný Malorčan chýbal 
Španielom vlani vo fi nále proti Ar-
gentíne, do tímu sa vrátil veľkolepo 
– Tipsarevičovi „daroval“ iba tri 
gemy... Vydarenú premiéru mal aj 
nový kapitán Španielov Albert Cos-
ta. Aj Argentína, s novým mužom 
na kapitánskej lavičke Modestom 
„Titom“ Vásquezom, jednoznačne 
triumfovala nad Holandskom 5:0. 
Domáci nastúpili v Buenos Aires bez 
Juana Martina Del Potra a Davida 
Nalbandiana. Či to bola iba jedno-
razová absencia dvoch rivalov, ktorí 
sa vlani pohádali počas fi nále, alebo 
bude pokračovať aj proti Čechom, 
ukáže júlové štvrťfi nále. 

Chorváti 
sú opäť silní

Zaujímavý súboj sa črtá medzi 
Chorvátskom a USA, 32-násobným 
šampiónom DC. Chorváti, víťazi 
z roku 2005 (3:2 nad Slovenskom), 
majú znovu silné družstvo s Čiličom, 
Ančičom, Karlovičom, možno opäť 
s Ljubičičom, budú pre Američa-
nov ťažkým sústom. Ak sa uvažuje 
o stretnutí pravdepodobne v Splite 
a na antuke, vôbec to neprekva-
puje. V oboch predchádzajúcich 
vzájomných stretnutiach zvíťazilo 
Chorvátsko.    (zw)

Česko – Argentína, Chorvátsko – USA, Izrael – Rusko, Španielsko 
– Nemecko. To sú štvrťfi nálové dvojice svetovej skupiny Davisovho 
pohára na termín 10. – 12. júla. Marcové prvé kolo ponúklo niekoľko 
zaujímavých súbojov i prekvapení. Postup Česka cez Francúzsko 
nabité mladými hviezdami mnohí považujú za prekvapenie, 
ale skúsení odborníci galského kohúta predsa len tak vysoko 
nefavorizovali.

Rafael NADAL nedaroval Srbom ani set

Najprv hurikán, potom Nadal
Davisov pohár: Česko má šancu byť po 13 rokoch opäť v semifi nále

Daviscupový rebríček
1. (1.) Rusko 27 897

2. (2.) Španielsko 27 243

3. (3.) USA 26 705

4. (4.) Argentína 22 238

5. (6.) Nemecko 9170

6. (7.) Chorvátsko 7247 

7. (5.) Švédsko 7168

8. (16.) Izrael 5394

9. (11.) Česko 5393 

10. (9.) Austrália 4350

11. (10.) SLOVENSKO 3693

25. (28.) Taliansko 1670

Rebríček je k 9. marcu 2009, v zátvorke je 

predchádzajúce poradie.
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DAVIS CUP
SVETOVÁ SKUPINA

6. – 8. marca 2009 

ARGENTÍNA – HOLANDSKO 5:0 

(Buenos Aires, antuka)

Chela – Galung 62, 26, 62, 67(4), 62, 

Monaco – de Bakker 61, 62, 76(1), Arnold, 

Vassallo-Arguello – Galung, Wassen 64, 

75, 63, Vassallo-Arguello – Middelkoop 

62, 64, Chela – de Bakker 75, 62

ČESKO – FRANCÚZSKO 3:2

(Ostrava, koberec)

Berdych – Simon 76(3), 46, 76(2), 63, 

Štěpánek – Tsonga 57, 26, 67(1), Berdych, 

Štěpánek – Llodra, Gasquet 63, 16, 64, 

62, Štěpánek – Simon 76(2), 63, 76(0), 

Hernych – Tsonga 26, 76(5), 67(0)

USA – ŠVAJČIARSKO 4:1

(Birmingham, AL, tvrdý povrch)

Blake – Wawrinka 63, 46, 36, 67(3), Rod-

dick – Chiudinelli 61, 63, 76(5), B. Bryan, 

M. Bryan – Allegro, Wawrinka 63, 64, 36, 

76(2), Roddick – Wawrinka 64, 64, 62, 

Blake – Chiudinelli 64, 76(6)

CHORVÁTSKO – ČILE 5:0

(Poreč, tvrdý povrch)

Ančič – Massú 63, 63, 76(4), Čilič – Cap-

deville 61,3 62, 61, Ančič, Čilič – Massú, 

Capdeville 63, 63, 36, 64, Karanusič 

– Hormazabal 75, 63, Karlovič – Podlipnik 

63, 76(4)

ŠVÉDSKO – IZRAEL 2:3 

(Malmo, koberec)

Johannson – Levy 67(3), 64, 75, 46, 86, 

Vinciguerra – Sela 64, 36, 63, 36, 9:11, 

Aspelin, Lindstedt – Hadad, Ram 64, 16, 

76(4), 64, Johannson – Sela 63, 16, 46, 64, 

26, Vinciguerra – Levy 46, 64, 46, 63, 6:8

RUMUNSKO – RUSKO 1:4(Sibiu, 

koberec)

Crivoi – Safin 67(5), 46, 46, Hanescu 

– Južnyj 46, 26, 46, Copil, Tecau – Safi n, 

Tursunov 46, 67(2), 76(4), 76(5), 64, Ha-

nescu – Tursunov 64, 75, 36, 46, 26, Crivoi 

- Gabašvili 46, 26

NEMECKO – RAKÚSKO 3:2

(Garmisch-Partenkirchen, tvrdý povrch)

Schüttler – Koubek 46, 57, 75, 26, Kohl-

schreiber – Melzer 67(4), 46, 64, 63, 63, 

Kiefer, Kohlschreiber – Knowle, Peya 63, 

76(6), 36, 64, Kiefer – Melzer 76(3), 64, 64, 

Kas – Koubek 26, 36

ŠPANIELSKO – SRBSKO 4:1

 (Benidorm, antuka)

Ferrer – Djokovič 63, 63, 76(4), Nadal 

– Tipsarevič 61, 60, 62, Lopez, Robredo 

- Troicki, Zimonjič 67(5), 46, 67(7), Nadal 

– Djokovič 64, 64, 61, Ferrer – Troicki 

60, 63

I. SKUPINA KONTINENTÁLNYCH ZÓN

Euro-africká zóna, 1. kolo: JAR – Ma-

cedónsko 4:0, 2. kolo: Taliansko – SLO-

VENSKO 4:1 (Starace – Hrbatý 61, 62, 64, 

Fognini – Lacko 16, 63, 62, 16, 61, Cipolla, 

Starace – Mertiňák, Polášek 57, 64, 26, 62, 

6:8, Fognini – Hrbatý 76(1), 61, 63, Cipolla 

– Lacko 62, 75), Veľká Británia – Ukrajina 

1:4, Belgicko – Poľsko 4:1

Americká zóna: Kolumbia – Uruguaj 5:0, 

Kanada – Ekvádor 2:3

Ázijsko-oceánska zóna: Thajsko – Aus-

trália 2:3, Taiwan – India 2:3, Japonsko 

– Čína 5:0, Uzbekistan – Kórejská re-

publika 4:1

O koho pôjde, to sa dozvieme 
v máji, najneskôr však 12. júla. Bielo-
rusi hrajú 8. - 10. mája v poslednom 
stretnutí 2. kola I. skupiny euroafric-
kej zóny v JAR. Ak uspejú, bude to 
znamenať, že Slovensko sa stretne 
s Macedónskom. Ak v JAR prehrajú 
– čo sa predpokladá - budú 10. - 12. 
júla hostiť Macedónčanov v 1. kole 

play off. Neúspešný tím zo stret-
nutia Bielorusko – Macedónsko sa 
v septembri stretne so Slovenskom 
v 2. kole play off .

Žreb play off svetovej skupiny 
DC je 12. mája, stretnutia sa hrajú 
18. – 20. septembra. Účastníkmi ba-
ráže sú krajiny, ktoré prehrali stret-
nutia 1. kola svetovej skupiny: Čile, 

Francúzsko, Holandsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, 
Švédsko, ďalej víťazi 2. kola euro-
africkej zóny Belgicko, Taliansko, 
Ukrajina. V máji 16 barážových 
tímov skompletizujú víťazi stretnutí 
JAR - Bielorusko, Kolumbia - Brazí-
lia, Ekvádor - Peru, India - Austrália 
a Uzbekistan – Japonsko.

Na odpoveď, s kým bude hrať Slovensko 18. – 20. septembra v boji o záchranu v I. svetovej skupine 
euro-africkej zóny Davisovho pohára, si ešte musíme počkať. Z pôvodných troch možných súperov už 
vypadla Juhoafrická republika. Zostali dvaja potenciálni súperi – Bielorusko vonku (na základe žrebu) 
alebo Macedónsko u nás doma (podľa pravidla o reciprocite). 

Bielorusko? Macedónsko?
Súper Slovenska v DC bude známy najneskôr 12. júla

Takto sa radoval Radek ŠTĚPÁNEK 
s kapitánom Jaroslavom NAVRÁTILOM 
po zisku rozhodujúceho bodu Česka 
v súboji s Francúzskom

Izraelčania oslavujú pred prázdnými 
tribúnami v Malmö Harela LEVYHO, který 
získal rozhodujúci bod so Švédskom
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JUNIORKY
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1. Nadal (Šp.) 14990
2. Federer (Švajč.)     10910
3. Djokovič (Srb.) 8420
4. Murray (V.Brit.) 7850
5. Davydenko (Rus.) 4735
6. Roddick (USA)  4610
7. Del Potro (Arg.) 4470
8. Simon (Fr.) 3930
9. Verdasco (Šp.) 3590

10. Monfi ls (Fr.) 3550
11. Tsonga (Fr.) 3195
12. Ferrer (Šp.) 3045
13. González (Čile) 2850
14. Blake (USA) 2785
15. Nalbandian (Arg.) 2735
16. Robredo (Šp.) 2730
17. Wawrinka (Švajč.) 2540
18. Čilič (Chorv.) 2515
19. Štěpánek (ČR) 2470
20. Almagro (Šp.) 2270

1. Bryan B. (USA)  12720
1. Bryan M. (USA)  12720
3. Nestor (Kan.) 10140
4. Zimonjič (Srb.)        10110
5. Paes (Ind.) 6780
6. Ullyett (Zimb.)  6510
7. Knowles (Bah.)  6315
8. Bhupáthí (Ind.) 6165
9. Björkman (Švéd.) 6110

10. Dlouhý (ČR) 5818
11. Matkowski (Poľ.) 5130
12. Fyrstenberg (Poľ.) 4950
13. Ram (Izr.) 4395
14. Coetzee (JAR) 4270
15. Moodie (JAR) 3810
16. Cuevas (Urug.) 3745
17. Robredo (Šp.) 3455
18. Melo (Braz.) 3445
18. Sá (Braz.) 3445
20. Soares (Braz.) 3354

1. Williamsová S. (USA) 9432
2. Safi nová (Rus.) 9121
3. Jankovičová (Srb.) 7985
4. Dementievová (Rus.)  7671
5. Zvonarevová (Rus.) 7090
6. Williamsová V. (USA) 6842
7. Ivanovičová (Srb.) 5184
8. Kuznecovová (Rus.) 4308
9. Petrovová (Rus.) 3762

10. Azarenková (B-rus.) 3760
11. Radwanská A. (Poľ.) 3468
12. Wozniacká (Dán.) 3320
13. Bartoliová (Fr.) 3221
14. Cornetová (Fr.) 3061
15. Pennettová (Tal.) 3050
16. CIBULKOVÁ (SR) 2685
17. Jie Ženg (Čína) 2501
18. Schnyderová (Švajč.) 2497
19. Kanepiová (Est.)       2330
20. Mauresmová (Fr.) 2304

1. Blacková (Zimb.)  10220
1. Huberová (JAR) 10220
3. Sugijamová (Jap.)  6370
4. Medinová-Garriguesová (Šp.) 5900
5. Raymondová (USA)  5690
6. Srebotniková (Slo.) 5612
7. Ruanová-Pascualová (Šp.) 5320
8. Stubbsová (Austr.) 5100
9. Peschkeová (ČR) 4800

10. Azarenková (B-rus.) 4590
11. Stubbsová (Austr.) 4530
12. Dellacquová (Austr.) 4308
13. Williamsová V. (USA) 4150
13. Williamsová S. (USA) 4150
15. Llagosterová-Vivesová (Šp.) 3920
16. Martinezová-Sanchezová (Šp.) 3800
17. Schiavoneová (Tal.) 3698
18. Kirilenková (Rus.) 3698
19. Čia-Jung Čuang (Taiw.)  3580
20. Pennettová (Tal.) 3308A
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TOP 10 REBRÍČKA ITF

1. Bhambri (Ind.) 1508
2. Dimitrov (Bul.) 1087
3. Tsung-hua Jang (Taiw.) 911
4. Liang-či Huang (Taiw.) 692
5. Uriguen (Guat.) 690

6. Collarini (Arg.) 668
7. Buchanan (USA) 630
8. Carreno-Busta (Šp.) 628
9. Basič (BaH) 620

10. Obry (Fr.) 618

1. Lertcheewakarnová (Th aj.) 1150
2. Robsonová (V.Brit.) 1126
3. Bogdanová A. (Rum.) 965
4. Bogdanová E. (Rum.) 900
5. Tomljanovičová (Chorv.) 851

6. Narová (Jap.) 790
7. Barosová (Maď.) 768
8. Oudinová (USA) 757
9. Halepová (Rum.) 750

10. Embreová (USA) 726

ATP
DVOJHRA

163. Beck Karol 500

173. Hrbatý Dominik  467

279. Čapkovič Kamil 251

292. Červenák Pavol 238

312. Semjan Marek 217

319. Klec Ivo 214

359. Lacko Lukáš   184

480. Stančík Ján  108

489. Martin Andrej 106

545. Mečíř Miloslav 85

608. Kližan Martin 67

676. Somogyi Alexander 53

789. Sikora Adrián  36

853. Pažický Michal 29

922. Mertiňák Michal  22

1088. Bocko Matej 12

1287. Krošlák Ján 6

1521. Daniš Marko 4

1644. Bruthans Viktor 2

1644. Janči Tomáš  2

1644. Macko Michal 2

ŠTVORHRA
25. Polášek Filip 3130

32. Mertiňák Michal  2694

70. Zelenay Igor   1711

183. Hrbatý Dominik  602

299. Beck Karol 340

394. Semjan Marek 241

403. Čapkovič Kamil  231

586. Martin Andrej 142

618. Klec Ivo 129

713. Somogyi Alexander 88

735. Stančík Ján 84

796. Sikora Adrián 72

847. Červenák Pavol 61

892. Lacko Lukáš 54

949. Trnovský Mário 44

1077. Kližan Martin 32

1084. Mečíř Miloslav 32

1273. Pažický Michal 21

1345. Bruthans Viktor  16

1502. Baea Peter 8

WTA TOUR
DVOJHRA

16. Cibulková Dominika 2685

43. Hantuchová Daniela  1432

47. Rybáriková Magdaléna 1244

164. Wienerová Lenka  360

182. Kučová Kristína 324

199. Kučová Zuzana  288

218. Tvarošková Lenka  244

274. Boczová Klaudia 179

301. Nociarová Dominika 158

329. Pochabová Michaela 138

353. Juríková Lenka 127

445. Balogová Martina 86

489. Kochanová Monika 72

524. Vajdová Nikola 60

527. Zemenová Zuzana 60

551. Veresová Patrícia 56

581. Tabaková Romana 50

593. Morgošová Karin 48

594. Diešková Dominika 48

720. Kachlíková Katarína  30

825. Vršková Lucia 21

844. Poljaková Katarína 20

851. Zlochová Zuzana 20

915. Babáková Martina 15

948. Suchá Martina  12

990. Širilová Monika 10

ŠTVORHRA
29. Hantuchová Daniela  2649

68. Husárová Janette  1424

125. Cibulková Dominika 582

150. Tvarošková Lenka  504

255. Rybáriková Magdaléna 263

319. Kučová Kristína 196

322. Kučová Zuzana   195

355. Kochanová Monika 164

357. Babáková Martina  160

406. Diešková Dominika 128

416. Boczová Klaudia 122

437. Wienerová Lenka 112

469. Tabaková Romana 94

475. Kachlíková Katarína  92

507. Juríková Lenka 80

529. Pochabová Michaela 68

553. Poljaková Katarína 64

578. Zlochová Zuzana 56

681. Nociarová Dominika 37

785. Rebrová Andrea 24

790. Veresová Patrícia 24

854. Beznáková Kristína 18

REBRÍČEK ITF 

JUNIORI

42. Horanský Filip 382

83. Kovalík Jozef 275

163. Košec Ivan 188

446. Masár Juraj 73

508. Havaj Filip 61

605. Gajdošech Henrich 45

616. Partl Adrián 42

1019. Kittler Richard 15

1048. Čižnár Juraj 13

1073. Lazarčík Martin 12

1154. Brtko Michal 10

1438. Vittek Filip 5

1523. Čelovský Dávid 2

1523. Farkaš Viktor 2

1523. Bronček Branislav 2

1523. Hrunčák Tomáš 2

1740. Bartalos Ákos 1

JUNIORKY

38. Luknárová Zuzana 437

50. Čepelová Jana 392

55. Tabaková Romana 380

87. Škamlová Chantal 302

124. Juhászová Vivien 252

172. Jůrová Petra 202

184. Hončová Michaela 197

283. Parajová Simonka 143

375. Kuľhová Petra Mária 110

414. Záteková Veronika 98

426. Mészárosová Michaela 96

541. Maľová Viktória 70

555. Butkovská Lucia 67

559. Baranová Katarína 66

586. Lazarová Barbora 62

605. Molnáriová Vanesa 60

616. Hríbiková Miroslava 56

654. Vršková Lucia 50

675. Popluhárová Andrea 47

703. Uberalová Petra 43

744. Zavarčíková Lucia 40

770. Kuricová Renáta  37

1244. Mečířová Lucie 12

1244. Pochabová Petra 12

1325. Schwartzová Anita 10

1543. Pondušová Karolína 5

1690. Morgošová Karin 5

REBRÍČEK TE
do 14 rokov

CHLAPCI

71. Kulich Adam 110

75. Caro Martin 105

94. Maruščák Matej 90

108. Blaško Martin  80

204. Nagy Oliver 33

237. Štarke Ivan 25

368. Vido Matej 10

368. Oravec Jakub 10

368. Cvik Patrik 10

368. Selecký Matej 10

440. Leško Samuel 5

DIEVČATÁ

1. Uberalová Petra 760

65. Vajdová Natália 170

102. Kötelesová Barbora 135

198. Hercegová Linda 65

231. Oravkinová Nikola 50

245. Hadnaďová Dominika 45

289. Abrahámová Aneta 30

300. Česneková Šarlota 30

316. Čobejová Jana 25

390. Frišová Pavla 15

390. Šramková Marta 15

463. Harčárová Dana 12

465. Bachárová Tatiana 10

465. Leskovská Natália 10

465. Staníková Monika 10

SLOVENSKÍ HRÁČI 

1010   



Tím kapitána Mateja Liptáka 
zamieri do 136-tisícového mesta 
s bohatou tradíciou výroby porce-
lánu, vzdialeného 400 km južne od 
Paríža, s ambíciou vybojovať postup. 
Ale favoritom sú domáce Francúzky!  
A majú Slovensku čo vracať. 

Roku 2002 družstvo kapitána 
Guya Forgeta v bratislavskej In-
chebe prehralo s našimi tenistkami 
vo štvrťfi nále Fed Cupu 1:4. V tom 
istom roku Slovensko získalo trofej 
a stalo sa lídrom fedcupového reb-
ríčka. Ale postupne túto pozíciu 
strácalo, vypadlo z elitnej spoločnos-
ti, ba i z II. svetovej skupiny. 

Baráže o postup medzi osem 
najlepších tímov sa naše družstvo 
dočkalo vďaka februárovému bra-
tislavskému víťazstvu v II. svetovej 
skupine nad Belgickom 4:1. Fran-
cúzsko v tom istom termíne – pod 
vedením nového kapitána Nicolasa 
Escudého - v I. svetovej skupine 
v Orléanse vybuchlo. Podľahlo Ta-
liansku 0:5 a na základe následného 
londýnskeho žrebu musí teraz bojo-
vať o záchranu so Slovenskom. 

Za ostatné štyri roky Francúzsko 
prehralo v prvom kole po tretí raz. 
Pravda, fedcupový víťaz z rokov 
1997, 2003 a fi nalista 2004 a 2005, 
nikdy nevypadol z elitnej skupiny. 
Bolo by perfektné, keby Francúzkam 
túto pozitívnu štatistiku Slovenky 
v Limoges pokazili. Galský kohút 
patrí medzi štyri krajiny, ktoré ne-
chýbali ani v jednom fedcupovom 
ročníku.

V Palais des Sports Beaublanc 
s kapacitou pre 4240 divákov sa bude 
hrať na antuke. Najlepšou Francúz-

kou je momentálne Marion Bartoli-
ová (12. WTA), ale tá vo Fed Cupe 
odmieta hrať už päť rokov. Tímovou 
jednotkou proti Taliansku bola 
Alizé Cornetová (14.). Lanská de-
butantka v súťaži má zatiaľ mizernú 
fedcupovú bilanciu – 0:7(!). Skúsená 
Amélie Mauresmová reprezentuje už 
jedenásty rok, odohrala 40 zápasov, 
z nich 29 vyhrala. V zostave proti Ta-
liansku boli ešte deblistky Nathalie 
Dechyová a Severine Bremondová, 
ale výbornú sezónu má Virginia 
Razzanová (40.). Vo svetovej stovke 
má Francúzsko 12 hráčok, Slovensko 
iba tri – Cibulkovú, Hantuchovú 
a Rybárikovú. Ale keď všetky tri 
proti Francúzsku nastúpia, budeme 
mať v Limoges silný tím, ktorý by 
mohol prekvapiť.

(zw)

Slovenky do mesta porcelánu
Play off  o postup do I. svetovej skupiny Fed Cupu je 25. – 26. apríla v Limoges

Palais des Sports Beaublanc 
v Limoges pripomína archi-
tektúrou bratislavskú halu na 
Pasienkoch. Aspoň vďaka ta-
kejto podobnosti sa budú vo 
francúzskom dejisku play off  
stretnutia o postup do I. sveto-
vej skupiny Pohára federácie 
25. – 26. apríla cítiť Slovenky 
tak trochu ako doma. 

Víťazná zostava Slovenska proti Belgicku – zľava Lenka WIENEROVÁ, Magdaléna RYBÁRIKOVÁ, Daniela HANTUCHOVÁ, 
Dominika CIBULKOVÁ, kapitán Matej LIPTÁK

PROGRAM FED CUPU
SEMIFINÁLE (25. – 26. apríla)

TALIANSKO – RUSKO 
(Castellaneta Marina, Nova Yardinia, 

antuka vonku, vzájomná bilancia 0:4)
ČESKO – USA 

(Brno, Rondo Arena, tvrdý povrch v hale, 
vzájomná bilancia 2:8)

PLAY OFF O I. SVETOVÚ SKUPINU

FRANCÚZSKO – SLOVENSKO
(Limoges, Palais des Sports Beaublanc, antuka v hale, vzájomná bilancia 1:0)

ŠPANIELSKO – SRBSKO
(Lérida, TC Lleida, antuka vonku, vzájomná bilancia 0:1)

NEMECKO – ČÍNA
(Frankfurt, TC 1914 Palmengarten, antuka vonku, vzájomná bilancia 2:1)

ARGENTÍNA – UKRAJINA
(Mar del Plata, Club Náutico, antuka vonku, vzájomná bilancia 0:0)

Francúzsky kapitán Nicolas ESCUDÉ Alizé CORNETOVÁ Amélie MAURESMOVÁ Nathalie DECHYOVÁ

1111  



 Ste spokojná s doterajším prie-
behom sezóny?

Maximálne spokojná. Možno 
ma trochu zastavila choroba, ktorá 
prepukla cestou do Thajska po 
fedcupovom stretnutí s Belgickom. 
Cítila som veľké psychické vyčerpa-
nie, bolo toho dosť. 

 Najkrajšie chvíle ste zažili asi 
v Perthe na víťaznom Hopmano-
vom pohári.

Tam, ale aj na Australian Open, 
kde som bola v osemfi nále. Bola 
som na sezónu veľmi dobre pripra-
vená. Absolvovala som s kondič-
ným trénerom Marošom Molnárom 

naozaj skvelé tréningy na Floride, 
mohla som si v turnajoch veriť. Na-
vyše v Perthe, kde som neprehrala 
ani jeden zápas, som sa výborne 
rozohrala a nabrala sebavedomie. 

 Zaskočil vás však prechod 
z perthského Burswood Domu do 
vonkajších podmienok v Sydney, 
kde ste vypadli v prvom kole. Ne-
rátali ste, že to bude taká výrazná 
zmena?

Nerátala som, že v Perthe bude-
me hrať fi nále! A že tam budeme do 
úplného konca a hneď po príchode 
do Sydney budem musieť nastúpiť 
na zápas. Odklad už nebol možný. 

Ale napokon mi 
to vôbec nevadi-
lo, získala som čas 
pred Melbournom.

 Osemfi nále na Aus-
tralian Open zname-
nalo po-
sunutie 
v á š h o 
osobného 
grandsla-
m o v é h o 
maxima. 
Ani pred 
z á p a s o m 
s Dementie-
vovou  vám ne-
chýbala guráž. Cítili 
ste sa na viac ako na 
osemfi nále?

Víťazstvo nad 
Razzanovou 
v treťom kole 
b o l o  v e ľ -
mi dôležité. 
Dostať sa do 
druhého týždňa 
grandslamového tur-
naja znamenalo pre mňa 
veľa. Druhý týždeň je 
o čomsi úplne inom ako 
prvý. Tam prepnú top 
hráčky na ďalšiu rých-
losť. Vtedy sa vlastne 
začína grandslamo-
vý turnaj. Často to 
úspešní hráči spo-
mínajú a teraz som 
sa sama presvedči-
la, že to tak aj je.

 Fedcupový týždeň 
doma ste si užívali. Tímová súťaž 
vás chytila, je evidentné, že v nej 
s obľubou hráte. Nastupovali ste 
ako jednotka Slovenska, teraz 
hrala aj Hantuchová. Nebolo to 
o čosi ťažšie ako v minulosti?

Vôbec. Mám rada atmosféru 
tímových súťaží. Najmä doma. Keď 
sa mi chvíľu pred vlastnými divákmi 
nedarí, je to trochu skľučujúce. Ale 
keď sa rozohrám a diváci ma vybur-
cujú, je to úžasné. Milujem to.

 Identifikujete v domácom 
prostredí medzi divákmi známe 
tváre?

Poriadne neviem ani to, kde sedí 
moja mama! Vnímam len to, kde 
je môj tréner a kondičný tréner. 
Občas sa aj pozriem do hľadiska, 
ale to je taký neprítomný pohľad. 
Neregistrujem nikoho. 

 Čo ste cítili po fedcupovom 
týždni, keď ste pricestovali do 
thajskej Pattaye a museli ste na-
pokon účasť odriecť?

Veľkú únavu. Týždeň bol hek-
tický, ostro sledovaný, tréningy sú 
náročné, do toho vstupujú médiá... 

Cítila som, že cesta do Pattaye 
nebol dobrý nápad. Ale bol to 
záväzok, musela som tam ísť. 

A ocho-
r e l a 
s o m . 

K e ď  s m e 
p l á n ov a l i 
turnaje, ani 
som si ne-

u v e d o m i l a 
aké namáhavé 

týždne budem mať. 
Po Austrálii hneď Fed 

Cup a potom cesta 
do Ázie.

 N e b o l o 
riskantné po 

c h o r o b e 
nastúpiť 

v Duba-
ji?

Č i a s -
točne som 

sa zotavila a chcela 
som to skúsiť. Bol to veľký 

turnaj, hralo sa o veľa bodov 
a ja som aj dosť obhajovala z 
Dohy. Ale v treťom kole som 
už nevládala, musela som zápas 
s Vesninovou skrečovať. 

 Ako sa rodí takéto rozhod-
nutie? Hovoríte o tom pred 

zápasom s trénerom?
Nie. Idem do každého 

zápasu naplno. A podám 
dobrý výkon iba vtedy, 

keď nerozmýšľam o tom, že 
nie som stopercentne fi t. Keď vy-
držím, tak vydržím. Ak nie, musím 
to skrečovať. 

 Počkáte si v takomto prípade aj 
na impulz od trénera?

Počkám, ale rozhodujúce je to, 
ako sa cítim ja. S Vesninovou som 
chcela hrať, nedalo mi to, aby som 
odstúpila, patrím medzi bojovníčky. 
Pravda, nemá zmysel siliť to a do-
platiť na to neskôr.

 Ako ste sa dali dokopy s fran-
cúzskou partnerkou Razzanovou 
vo štvorhre?

Poznali sme sa, zopár razy sme 
spolu trénovali, hrala som s ňou 
v čínskom Guangžou. Oslovila ma, 
či by som s ňou nehrala štvorhru. 
Na US Open sa nám vlani naozaj 
darilo, boli sme vo štvrťfi nále. Hrali 
sme spolu v Austrálii aj v Dubaji. 
Nemáme však dlhodobú dohodu 
na turnaje. Hrá sa mi s ňou dobre, 
uhrá si svoje zozadu, dobre servuje. 
Má teraz výbornú sezónu. 

Lienka v žiare reflektorov
S Dominikou Cibulkovou o exhibicionizme, láske i ambíciách

Dominiku Cibulkovú popularita nepokazila. Trochu jej však 
zvýšila životné tempo. K tenisovým povinnostiam pribudli desiatky 
rozhovorov s médiami, a tak si čas strávený doma musí dôkladne 
rozvrhnúť. Devätnásťročná Bratislavčanka bola uprostred marca 
šestnásta na svete, zatiaľ najvyššie v kariére. Vytýčila si, že chce byť 
čoskoro pätnásta, ale vo svojom dlhodobom pláne má vyhliadnuté 
miesto v prvej desiatke.

Dominika CIBULKOVÁ, v pozadí jej tréner Vladimír PLÁTENÍK

Fotomontáž: 

TENIS
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Tím kapitána Mateja Liptáka 
zamieri do 136-tisícového mesta 
s bohatou tradíciou výroby porce-
lánu, vzdialeného 400 km južne od 
Paríža, s ambíciou vybojovať postup. 
Ale favoritom sú domáce Francúzky!  
A majú Slovensku čo vracať. 

Roku 2002 družstvo kapitána 
Guya Forgeta v bratislavskej In-
chebe prehralo s našimi tenistkami 
vo štvrťfi nále Fed Cupu 1:4. V tom 
istom roku Slovensko získalo trofej 
a stalo sa lídrom fedcupového reb-
ríčka. Ale postupne túto pozíciu 
strácalo, vypadlo z elitnej spoločnos-
ti, ba i z II. svetovej skupiny. 

Baráže o postup medzi osem 
najlepších tímov sa naše družstvo 
dočkalo vďaka februárovému bra-
tislavskému víťazstvu v II. svetovej 
skupine nad Belgickom 4:1. Fran-
cúzsko v tom istom termíne – pod 
vedením nového kapitána Nicolasa 
Escudého - v I. svetovej skupine 
v Orléanse vybuchlo. Podľahlo Ta-
liansku 0:5 a na základe následného 
londýnskeho žrebu musí teraz bojo-
vať o záchranu so Slovenskom. 

Za ostatné štyri roky Francúzsko 
prehralo v prvom kole po tretí raz. 
Pravda, fedcupový víťaz z rokov 
1997, 2003 a fi nalista 2004 a 2005, 
nikdy nevypadol z elitnej skupiny. 
Bolo by perfektné, keby Francúzkam 
túto pozitívnu štatistiku Slovenky 
v Limoges pokazili. Galský kohút 
patrí medzi štyri krajiny, ktoré ne-
chýbali ani v jednom fedcupovom 
ročníku.

V Palais des Sports Beaublanc 
s kapacitou pre 4240 divákov sa bude 
hrať na antuke. Najlepšou Francúz-

kou je momentálne Marion Bartoli-
ová (12. WTA), ale tá vo Fed Cupe 
odmieta hrať už päť rokov. Tímovou 
jednotkou proti Taliansku bola 
Alizé Cornetová (14.). Lanská de-
butantka v súťaži má zatiaľ mizernú 
fedcupovú bilanciu – 0:7(!). Skúsená 
Amélie Mauresmová reprezentuje už 
jedenásty rok, odohrala 40 zápasov, 
z nich 29 vyhrala. V zostave proti Ta-
liansku boli ešte deblistky Nathalie 
Dechyová a Severine Bremondová, 
ale výbornú sezónu má Virginia 
Razzanová (40.). Vo svetovej stovke 
má Francúzsko 12 hráčok, Slovensko 
iba tri – Cibulkovú, Hantuchovú 
a Rybárikovú. Ale keď všetky tri 
proti Francúzsku nastúpia, budeme 
mať v Limoges silný tím, ktorý by 
mohol prekvapiť.

(zw)

Slovenky do mesta porcelánu
Play off  o postup do I. svetovej skupiny Fed Cupu je 25. – 26. apríla v Limoges

Palais des Sports Beaublanc 
v Limoges pripomína archi-
tektúrou bratislavskú halu na 
Pasienkoch. Aspoň vďaka ta-
kejto podobnosti sa budú vo 
francúzskom dejisku play off  
stretnutia o postup do I. sveto-
vej skupiny Pohára federácie 
25. – 26. apríla cítiť Slovenky 
tak trochu ako doma. 

Víťazná zostava Slovenska proti Belgicku – zľava Lenka WIENEROVÁ, Magdaléna RYBÁRIKOVÁ, Daniela HANTUCHOVÁ, 
Dominika CIBULKOVÁ, kapitán Matej LIPTÁK

PROGRAM FED CUPU
SEMIFINÁLE (25. – 26. apríla)

TALIANSKO – RUSKO 
(Castellaneta Marina, Nova Yardinia, 

antuka vonku, vzájomná bilancia 0:4)
ČESKO – USA 

(Brno, Rondo Arena, tvrdý povrch v hale, 
vzájomná bilancia 2:8)

PLAY OFF O I. SVETOVÚ SKUPINU

FRANCÚZSKO – SLOVENSKO
(Limoges, Palais des Sports Beaublanc, antuka v hale, vzájomná bilancia 0:1)

ŠPANIELSKO – SRBSKO
(Lérida, TC Lleida, antuka vonku, vzájomná bilancia 0:1)

NEMECKO – ČÍNA
(Frankfurt, TC 1914 Palmengarten, antuka vonku, vzájomná bilancia 2:1)

ARGENTÍNA – UKRAJINA
(Mar del Plata, Club Náutico, antuka vonku, vzájomná bilancia 0:0)

Francúzsky kapitán Nicolas ESCUDÉ Alizé CORNETOVÁ Amélie MAURESMOVÁ Nathalie DECHYOVÁ
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Majstri: Valašík a Koman

O šampionáte v Banskej Bystrici 
nám napísal riaditeľ turnaja Marek 
Novák. V kategórii 35+ štartovalo 
13 hráčov, medzi ktorými suve-
rénne vyhral Marek Valašík (TK 
Klimatech Nové Mesto). Uznanie si 
zaslúži aj 48-ročný Jan Surový (TK 
Ružomberok), ktorý vo štvrťfi nále 
prehral s neskorším finalistom 
Danielom Valentom (TK Zohor) až 
v supertajbrejku. Zo 40-ročných sa 
na turnaji zúčastnilo 18 hráčov. Vo 
fi nále sa stretli Košičan Juraj Ko-
man (TC Slávia Univerzita) s Joze-
fom Sulačkom (TJ Elán Veľký Krtíš). 
Titul získal oddýchnutejší Koman. 
Vo štvorhre, ktorá bola spoločná 
pre obe kategórie, zvíťazila dvojica 
Sulaček – Vrško nad bratmi Kor-
belovcami (Malacky). Šampionát 
v Banskej Bystrici mal vysokú úro-
veň športovú aj spoločenskú.

Rozhodca chváli hráčov

Tibor Lešniak, vrchný rozhodca 
halových majstrovstiev Slovenska 
seniorov v kategóriách nad 45 rokov 
vo svojom hodnotení vyzdvihol hrá-
čov za disciplinované dodržiavanie 
harmonogramu zápasov. Dejiskom 
majstrovstiev bol tenisový areál 
1. TC Scorp Michalovce. Na výcho-
de republiky sa zišlo v príjemnom 
prostredí klubu 40 hráčov.

V najstaršej kategórii 65+ sa 
stretli traja hráči. Turnaj odohrali 

systémom každý s každým, víťa-
zom sa stal Jozef Brna (TC Slávia 
Univerzita Košice). V kategórii 
55+ štartovalo osem seniorov. Prí-
jemným prekvapením bol Rudolf 
Hanisko (TK Spišská Nová Ves), 

ktorý vo fi nále zdolal Štefana Stra-
ku. Medzi 10 účastníkmi kategórie 
50+ potvrdil úlohu favorita Ľubo-
mír Poruban (TK Klimatech Nové 
Mesto), keď vo fi nále zdolal Imricha 
Rakovského. Miroslav Kačenga, 

najvyššie nasadený v kategórii 
45+, v ktorej štartovalo 9 tenistov, 
prehral v semifinále s Petrom 
Jančiarom (ŠK Pepas Slovenská 
Ľupča). Ten si potom ľahko poradil 
vo fi nále s Jánom Župom.

Seniori bojovali o tituly
Halové majstrovstvá Slovenska seniorov v Banskej Bystrici a Michalovciach

V nafukovacej hale ban-
skobystrického Dixonu sa 
uskutočnili seniorské halové 
majstrovstvá Slovenska v kate-
góriách 35+ a 40 +. Vo vyšších 
kategóriách bojovali seniori 
o tituly v Michalovciach. 

HM SR seniori

V Ý S L E D K Y

TK Dixon Banská Bystrica

14. – 15. 2. 2009

K A T E G Ó R I A  3 5 +

1. kolo: Morávek – Ištoňa 76(4), 61, Valent 

– Horák 60, 62, Surový – Ďurica 62, 61, Vyku-

kel – Mistrík 63, 64, Valašík – Lukáčik 61, 60, 

ŠF: Morávek – Hoff erík 63, 60, Valent – Su-

rový 62, 46, 10:7, Vykukel – Adámi 75, 76(4), 

Valašík – Vrško 60, 61, SF: Valent – Morávek 

62, 76(4), Valašík – Vykukel 60, 61, F: Valašík 

– Valent 62, 63.

Štvorhra (kategória 35+ a 40+), 1. kolo: 

Mistrík, Petrucha – Adámi, Briestenský 60, 

76(5), Surový, Čierny – Lukáčik, Grunert 60, 

63, Siebenstich, Zvonár – Lapšanský, Valašík 

63, 75, B. Korbel, R. Korbel – Morávek, Valent 

76(3), 06, 10:6, Holéczy, Hricovíny – Ožvold, 

Vykukel 61, 63, Horák, Šuhajda – Ištoňa, Ďu-

rica 64, 75, ŠF: Jozef Sulaček, Vrško – Mistrík, 

Petrucha 60, 64, Surový, Čierny – Sieben-

stich, Zvonár 64, 64, B. Korbel, R. Korbel 

– Holéczy, Hricovíny 60, 63, Horák, Šuhajda 

– Juraj Sulaček, Koman 63, 63, SF: Jozef Su-

laček, Vrško – Surový, Čierny 63, 67(3), 10:8, 

B. Korbel, R. Korbel – Horák, Šuhajda 62, 62, 

F: Jozef Sulaček, Vrško – B. Korbel, R. Korbel 

61, 76(5).

K A T E G Ó R I A  4 0 +

1. kolo: Grunert – Lapšanský 63, 36, 10:7, 

Siebenstich – Mikláš 61, 61, 2. kolo: Koman 

– Kmeť 64, 61, Grunert – Ožvold 60, 61, Ivan 

– Petrucha 57, 60, 10:4, Čierny – Juraj Sulaček 

61, 61, Hricovíny – Hančár 36, 62, 10:5, Jozef 

Sulaček – Holéczy 61, 62, Siebenstich – Milkov 

60, 63, Sninský – Biestenský 62, 62, ŠF: Koman 

– Grunert skr., Čierny – Ivan 62, 62, Jozef Sula-

ček – Hricovíny skr., Sninský - Siebenstich 62, 

67(5), 10:7, SF: Koman – Čierny 62, 62, Jozef 

Sulaček – Sninský 62, 64, F: Koman – Jozef 

Sulaček 61, 61.

1. TC SCORP Michalovce

14. – 16. 2. 2009

K A T E G Ó R I A  4 5 +

1. kolo: Kolesár – Vidiš 75, 75, ŠF: Kačenga 

– Šimko 64, 60, Jančiar – Kolesár 63, 63, Kur-

pas – Kanda 61, 60, Župa – Šoltinský 21 skr., 

SF: Jančiar – Kačenga 75, 75, Župa – Kurpas 

67(3), 63, 10:3, F: Jančiar – Župa 61, 60.

Štvorhra, ŠF: Onderko, Šimko – Šoltinský, Ra-

kovský skr., Cerovský, Kurpas – Pekarčík, Suchý 

61, 63, Vidiš, Župa – Sedlačko, Schwarczbacher 

64, 06, 10:8, SF: Jančiar, Kačenga – Onderko, 

Šimko 63, 63, Cerovský, Kurpas – Vidiš, Župa 

76(5), 64, F: Jančiar, Kačenga – Cerovský, 

Kurpas 60, 64.

K A T E G Ó R I A  5 0 +

1. kolo: Onderko – Schwarczbacher 76(3), 36, 

14:12, ŠF: Puraban – Šimko 61, 60, Onderko 

– Bereš 26, 62, 10:3, Rakovský – Suchý 61, 

60, Cerovský – Buday 76(4), 63, SF: Poruban 

– Onderko 62, 62, Rakovský - Cerovský 46, 

63, 12:10, F: Poruban – Rakovský 62, 61.

K A T E G Ó R I A  5 5 +

ŠF: Hanisko – Filipovič 16, 64, 10:7, Pekarčík 

– Záhradník 60, 46, 10:4, Straka – Chobot 61, 

75, Matejovský – Čollák 76(4), 06, 10:8, SF: Ha-

nisko – Pekarčík 61, 76(5), Straka – Matejovský 

76(3), 61, F: Hanisko – Straka 60, 26, 10:7.

Štvorhra, ŠF: Žufka, Brna – Hanisko, Záhradník 

skr., Čollák, Straka – Poloma, Boroš skr., Baláž, 

Chobot – Macák, Jantošovič 64, 06, 10:6, 

SF: Filipovič, Matejovský – Žufka, Brna 76(12), 

16, 10:6, Straka, Čollák – Baláž, Chobot 60, 61, 

F: Čollák, Straka – Filipovič, Matejovský 64, 61.

K A T E G Ó R I A  6 0 +

ŠF: Macák – Baláž 75, 75, Poloma - Boroš 61, 61, 

SF: Žufka – Macák 62, 60, Jantošovič – Poloma 

62, 26, 10:7, F: Žufka – Jantošovič 61, 60.

K A T E G Ó R I A  6 5 +

Tománek – Brna 26, 46, - Lukacs 62, 61, Brna 

– Lukacs 62, 62.

Poradie: 1. Brna, 2. Tománek, 3. Lukacs.

Kategória 35+ v Banskej Bystrici – zľava: víťaz Marek VALAŠÍK, finalista Daniel VALENT, riaditeľ turnaja Marek NOVÁK  
a vrchná rozhodkyňa Dagmar REGENDOVÁ
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