
Kvarteto špecialistov na štvor-
hru, Todda Woodbridgea, Marka 
Woodfordea, Gigi Fernandezovú 
a Natašu Zverevovú, zaradili do 
Medzinárodnej tenisovej siene 
slávy.

Austrálčania Woodbridge a 
Woodforde vyhrali rekordných 61 
turnajov ATP vo štvorhre, vrátane 
11 grandslamových. Obaja sa po-
hybovali aj v dvadsiatke najlepších 
jednotlivcov rebríčka ATP. 

Fernandezová a Zverevová na-

zbierali dovedna 38 titulov na 
turnajoch WTA, vrátane 14 grand-
slamových. Šesť z nich vybojovali 
v rade v rokoch 1992-93. Celkove 
získala Fernandezová 68 prvenstiev 
vo štvorhre, z toho 17 grandsla-
mových, Zverevová triumfovala 
na grandslamoch v 18 prípadoch.

V júli pribudnú do Medzinárod-
nej tenisovej siene slávy aj mená 
Owena Davidsona, Brada Parksa 
a Dereka Hardwicka, bývalého šéfa 
British Lawn Tennis Association.

Zelenay si užil fi nále 
s Bryanovcami

Novomešťan Igor Zelenay si po boku Phillipa 
Marxa vychutnal prvé deblové fi nále kariéry na 
úrovni turnaja ATP. A to aj napriek tomu, že 
slovensko-nemecký pár favorizovaným súperom 
podľahol. V  Delray Beach dvojica patriaca 
v rebríčku tímov do prvej svetovej dvadsiatky 
čelila bratom číslo 1 na svete – Američanom 
Bryanovcom. 

Bob a Mike Bryanovci (dvo-
jičky majú 31 rokov) získali 
svoj 58. deblový titul a  dostali 
sa v  poradí pred vychýrených 
deblistov Johna McEnroe a 
Petra Fleminga. Už ich iba 
tri turnajové víťazstvá delia 
od lídrov štatistiky open éry 
Todda Woodbriga s Markom 
Woodfordom (61) z Austrálie. 
V semifi nále v Delray Beach slá-
vili Bryanovci 600. víťazstvo na 
hlavnom okruhu, čo sa im podarilo ako prvým 
v histórii. Keďže plánujú hrať, ako sa vyslovili, 
najmenej ešte päť rokov, vrátane OH v Londýne 
2012, dá sa predpokladať, že méty ešte posunú. 

Igora Zelenaya mrzelo, že im s Marxom 
nevyšiel začiatok fi nále. „Povedali sme si, že 

si chceme čo najdlhšie udržať servisy, no hneď 
v druhom geme sme ho stratili. Boli sme ner-
vózni, veď proti svetovým jednotkám sme ešte 
nikdy nehrali. V druhom sete sme sa uvoľnili. 
Vraveli sme si, že ideme do toho a mali sme 
svoje šance. Škoda, že za stavu 6:5 sme pri ich 
podaní nevyužili vedenie 30:0. Tajbrejk nám 

vôbec nevyšiel, nezachytili sme 
jeho úvod a skúsení súperi už 
náskok z rúk nepustili,“ povedal 
pre TASR Zelenay, ktorý vyslovil 
s celkovým vystúpením v Delray 
Beach veľkú spokojnosť. „Keby 
sa nám každý týždeň podarilo 
postúpiť do finále na okruhu 
ATP, bolo by to neskutočné. 
Zápas sme si naozaj užívali, bol 
to pre nás fantastický zážitok, 
prišlo veľa divákov.“ Dosiaľ bolo 
Zelenayovým maximom dva 

razy semifi nále v  turnajoch ATP - predvlani 
v Moskve (s Čechom Davidom Škochom) a 
minulý rok v Belehrade (s Holanďanom Ro-
gierom Wassenom). Okrem toho vyhral desať 
challengerových titulov.

(red)

BRYANOVCI majú 600 víťaz-
ných zápasov

Igor ZELENAY (vľavo) a jeho partner Phillip MARX

Woodies do siene slávy

Mark WOODFORDE (vľavo) a Todd WOODBRIDGE so svojim bustami v Aus-
trálskej tenisovej sieni slávy v januári 2010. V júli ich uvedú do Medzinárodnej 
tenisovej siene slávy.
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Hviezdy
pre Haiti

Bývalí tenisoví rivali Pete Sampras a Andre Agassi sa opäť postavili 
na kurte proti sebe, keď sa počas turnaja v Indian Wells zúčastnili na 
exhibičnom súboji pre obete zemetrasenia na Haiti.
V exhibícii pod názvom Úder pre Haiti vo štvorhre Sampras po boku 
svetovej jednotky Rogera Federera zvíťazil nad dvojicou Agassi, Rafael 
Nadal 8:6. Sampras i Agassi sa v rámci exhibície na pobavenie 16 000 
divákov pokúsili imitovať podanie svojho rivala. Ku vtipným komen-
tárom sa pridal i Federer, naopak Nadal sa koncentroval na svoju hru, 
hoci Agassi ho napokon prinútil zmeniť štýl.
„Bol to fantastický večer. Chcem Andremu povedať, že ho mám rád,“ 
povedal Sampras. „Bolo nádherné byť tu. Som rád, že som sa na tom 
zúčastnil,“ dodal Agassi. Štvorica bývalých a súčasných šampiónov 
zaznamenala doteraz spolu na grandslamových turnajoch 44 fi nálových 
triumfov vo dvojhre. Spolu s Rodom Laverom, ktorý pred zápasom 
hádzal mincou, ich majú na konte 55.
V ženskom súboji Justine Heninová s Martinou Navrátilovou zdolali 
Steffi   Grafovú a Lindsay Davenportovú 8:6. Toto kvarteto získalo počas 
kariéry dovedna 50 titulov vo dvojhre na grandslamových podujatiach.
„Je nádherné byť na kurte s takýmito šampiónkami. Teraz sa nehralo 
o víťazstvo,“ vyhlásila Navrátilová. „Bola to zábava a aj veľká česť,“ 
pridala sa Heninová.
Federer už pred začiatkom Australian Open, tesne po ničivom ze-
metrasení na Haiti, počas niekoľkých dní presvedčil organizátorov 
grandslamového podujatia na usporiadanie exhibície, ktorá vyniesla 
pre postihnutú krajinu 600 000 dolárov.

Andre AGASSI 
a Rafael NADAL

Pete SAMPRAS a Roger FEDERER
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ký t i ý ä Ná d é t i é t

Mať deväťdesiatku, venovať sa 
v  plnom zdraví svojej profesii, ale 
aj záľube, ktorou je pre známeho 
stomatológa profesora Jána Ležo-
viča celý život tenis, je veľké šťastie.

„Umenie žiť je aj vec šťastia 
a  odriekania,“ vravel v  jednom 
rozhovore profesor MUDr. Ján Le-
žovič, DrSc. 

Svoje 90.narodeniny, ktoré mal 
23. marca, oslávil príznačne – me-
dzi kolegami a priateľmi. Slovenská 
zdravotnícka univerzita a Slo-

venská stomatologická spoločnosť 
usporiadali pri tejto príležitosti 
medzinárodnú vedeckú konferenciu 
v Aule SZU. Jubilant si zo všetkých 
strán vypočul slová uznania a to aj 
v  pozdravnom liste od prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča. Na konfe-
rencii  prevzal i vysoké ocenenie - 
Zlatú medailu Slovenskej lekárskej 
spoločnosti.

Tenisová rodina pozná profesora 
Ležoviča nielen ako zanieteného 
hráča, ktorý sa aj v súčasnosti pra-

videlne objavuje na kurtoch Slovana, 
ale aj ako bývalého funkcionára 
v  tomto športe. V rokoch 1956 – 62 
bol predsedom tenisovej sekcie SÚV 
ČSTV a  súčasne podpredsedom 
ústredného tenisového orgánu v Pra-
he. Je členom Siene slávy slovenského 
tenisu a hlási sa k sympatickému heslu 
bratislavských tenistov „Kto nehrá 
tenis, nežije!“

Želáme vám, pán profesor, veľa 
zdravia a ešte veľa potešenia z tenisu!

(red)

Veľa zdravia, pán profesor!
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Mohli sa 
spoľahnúť na podanie

Ak sa v minulosti často spomí-
nalo, že naši chlapci mávajú v tejto 
kategórii slabšie podanie, v  tomto 
prípade to neplatí. Prvé i  druhé 
podanie majú dostatočne razantné, 
presné i  vysoko úspešné, navyše 
s minimálnym počtom dvojchýb. 

Hlavne Oliver Nagy si podanie 
vo veľkej väčšine vyhrával. I return 
majú obaja naši najlepší hráči 
kvalitný, čím sa nedostávajú pri 
súperovom podaní hneď pod tlak. 
Vedia zrýchliť, prípadne ukončiť 
z oboch strán (z F i z B).

V hre pri sieti sme mohli u Olive-

ra Nagya i Martina Blaška vidieť veľa 
úspešných zásahov. Oliver má veľký 
prehľad na dvorci, mimoriadny cit 
pre loptičku, dokáže hru v nečaka-
nej situácii zrýchliť alebo spomaliť 
slaizovými údermi.

Obaja hráči sa výborne pohybujú, 
sú veľmi rýchli, dostatočne vytrvalí 
a  veľmi bojovní. V  európskom 
rebríčku majú zaslúžene vysoké 
postavenie.

Kvalifikácia 
v lepších podmienkach

Podmienky v kvalifi kačných ako 
aj vo fi nálových skupinách Win-
ter Cupu bývajú veľmi rozdielne. 

Naša kvalifi kačná skupina bola v 
rakúskom mestečku Ebreichsdorf, 
kde utvorili lepšie podmienky 
ako vo fi nále v  talianskom Ascoli.  
Šesťdvorcová stavaná hala spolu 
s  ubytovaním i  stravou a  navyše 
regeneračnými službami, saunou 
a masážami – to všetko bolo 
v jednom komplexe. Po-
vrch - koberec s hustým 
granulátom - bol veľmi 
náročný na stabili-
tu pri úderoch, a  tak 
boli veľmi namáhané 
slabiny hráčov. Medzi 
dvojhrami a  štvorhrou 
sa mohli kapitáni tímu 
dohodnúť na hodinovej až 
dvojhodinovej pauze, čo veľmi 
pomáhalo na zregenerovanie síl. 
Dôležité je to hlavne pre prvého 
hráča na súpiske, ktorý hrá v poradí 
podľa pravidiel vždy druhý zápas 
v stretnutí. 

Chýbala 
výdatná regenerácia

Finálová časť sa odohrávala 
na troch od seba vzdialenejších 
miestach (hala – hotel - strava), 
takže sme sa museli neustále pre-
súvať. Čo je však podstatnejšie, 

hralo sa len na dvoch dvoroch. 
Tvrdý povrch bol síce na oboch 
dvorcoch rovnaký, no jedna hala 
bola stavaná a druhá nafukovacia. 
Pri 8 tímoch (4 stretnutiach denne) 
sa museli hrať dve stretnutia ráno 
a ďalšie dve neskoro poobede. Tré-

ning počas dňa bol takmer 
nemožný, pretože nebolo 

kde. Ďalším mínusom 
dvoch dvorcov bolo to, 
že rozhodca s  cieľom 
urýchliť stretnutia 
nútil kapitánov, resp. 

hráčov, hrať štvorhru 
po minimálnej iba pol-

hodinovej prestávke a  to 
bez ohľadu na to, či hráči 

strávili 2 hodiny i viac na dvorci pri 
dvojhre. To bol náš prípad s Veľkou 
Britániou i vo fi nále s Francúzskom. 

Minimálna regenerácia i naruše-
ný stravovací režim tak znížili kva-
litu stretnutia, čo by sa vo fi nále na 
ME stávať nemalo. Treba povedať, 
že chlapcov toto podujatie značne 
vysililo. Na rozdiel od kvalifi kačnej 
skupiny sa hralo na harde, ktorý bol 
mimoriadne náročný na členky, 
kolená i chrbticu. Aj preto – nielen 
pre zisk strieborných medailí - si 
pochvalu a uznanie zaslúžia.

Striebro má svoj lesk
Tréner Daniel Čálik o úspechu chlapcov do 14 rokov na Winter Cupe 2010

Zisk striebornej medaily na halových ME hráčov 

do 14 rokov si zaslúži ešte jeden návrat k vy-

stúpeniu Slovákov. Kapitán tímu Daniel Čálik 

sa vo svojom hodnotení zaoberal hernou strán-

kou mladých Slovákov i  podmienkami, ktoré 

pripravili organizátori v kvalifikácii a vo finále.

Dekorácia finalistov – vľavo slovenský tím s kapitánom Danielom 
ČÁLIKOM, vpravo víťazné Francúzsko
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Z  kvalifikácie postupovalo po
8 chlapcov a dievčat. Medzi po-
stupujúcimi bola i trojica našich 
hráčok Lucia Ondrášková,, Sin-
dy Kutinová a  Nikola Doláková. 
V stredu, v prvý deň hlavnej súťaže, 
mali nasadení voľno. 

Na začiatku 
niekoľko prekvapení

V  úvode Michal Selecký bez 
problémov zdolal Huberta  Hur-
kacza z Poľska 7:5, 6:1. Víťaz kva-
lifi kácie Vitalij Sačko vyradil do-
máceho Alexa Gajdicu 6:4, 6:3. 
Tento chlapec hral veľmi dobrý 
tenis. Vedel lopty rozmiestňovať, 
dokázal pritlačiť v  momentoch, 
keď to bolo potrebné. Neskôr sa 
ukázalo, že na neho nevedeli zahrať 
ani  ďalší. Prekvapením kola bola 
jednoznačná výhra Alexa Molčana 
nad  Rumunom Vladom Mircea 
Teberesom. Náš tenista vyhral 6:0, 
6:0 a upozornil na svoju suverenitu 
na dvorci.  Zo Slovákov sa ďalej 
prebojovali Matej Búřil, Matúš Be-
lanec, Katarína Strešňáková, Sarah 
Mária Juráková, Tezera Ilavská, 
Claudia Oravcová, Alžbeta Houbo-

vá i  Lea Krajčovičová. Tá po prvom 
prehratom sete a  dramatickom 
druhom dokázala proti Belgičanke 
Britt Geekensovej priebeh zápasu 
otočiť a vyhrať 3:6, 7:6, 6:3. Ilavská 
prekvapila zlepšením druhého po-
dania, pohybom na dvorci. Vedela 
udržať veľmi dobré tempo počas 
celého zápasu. Viktória Kužmová, 
aj napriek vedeniu 5:1 v prvom sete 
proti Češke Miriam Kolodziejovej, 
súperke podľahla 5:7, 4:6. Po troj-
setovej bitke prehrala aj Kristína 
Schmiedlová s Poľkou Lewandow-
skou 6:4, 3:6, 4:6.

Jednotka Nagy
prehral vo finále  

Ďalší deň sa mohli tenisovo 
predviesť  aj nasadení hráči. Prví 
štyria nezaváhali a postúpili. Medzi 
nimi aj náš Oliver Nagy, ktorý bol 
turnajovou jednotkou. U  dievčat 
to tak nebolo. Štvrtú nasadenú 
Slovinku Stojanovičovú  zdolala 
Ilavská a dvojku Markovičovú, tiež 
zo Slovinska, neskoršia fi nalistka 
Ioana Loredana Roscová 6:4, 7:6. 
V ďalšom priebehu turnaja sme boli 
svedkami veľmi dobrých zápasov 

u chlapcov i dievčat. Vo vynikajú-
com svetle sa ukázali obhajcovia 
prvenstva Maďar Bíró a Csoregiová 
z Rumunska. Zaujali aj iní -  kvali-
fi kant Sačko z  Ukrajiny, Rakúšan 
Miedler, Srbka Potočniková a Plos-
kinová z Ukrajiny.

Semifinále chlapcov aj dievčat 
malo naozaj vysokú úroveň. Oliver 
Nagy sa stretol s výborne hrajúcim 
Lucasom Miedlerovom. Náš tenista 
mal zápas pod kontrolou a zvíťazil 
6:4, 6:3. V druhom semifi nále držal 
taktovku Bíró, Tekavca zdolal 6:4, 
6:3. U  dievčat postúpili do fi nále 
Rumunka Csoregiová po výhre nad 
Ploskinovou 6:2, 6:3 a  v  druhom 
semifinále prekvapenie turnaja, 
nenasadená Roscová, zdolala Po-
točnikovú 6:0, 7:6. 

V  nedeľu sa hrali všetky finá-
lové zápasy. Po herne nie veľmi 
zaujímavom chlapčenskom súboji 
obhájil titul Maďar Andre Bíró, kto-
rý vyhral nad Oliverom Nagyom, 
hrajúcim s  množstvom chýb 6:0, 
6:1. Dievčenské fi nále bolo o niečo 
dramatickejšie. Rumunka Ilka Cso-
regiová zdolala Roscovú 6:2, 6:4. 

Štvorhru si hráči
užívali

Vo štvorhre dominovali Rakúša-
nia Lucas Miedler, Max Voglgruber. 
Nad dvojicou  Tekavec, Ciorcila 
zvíťazili 6:1, 2:6, 10:5. Dievčenské 
fi nále nezvládli Češky Kolodziejová, 
Mayerová, ktoré prehrali so slovin-
skou dvojicou Sara Palčičová, Nina 
Potočniková 4:6, 6:0, 1:10. Pri téme 

štvorhier by som  chcel pochváliť 
hráčov. Hlavne u chlapcov nebola 
núdza o dobré zápasy, pestrú hru. 
Páčilo sa mi, že si tenis užívali. 
Chlapčenské fi nále bolo vynikajúce, 
ale aj niekoľko iných štvorhier po-
čas turnaja. Bolo sa na čo pozerať. 
Michal Selecký a Matúš Belanec, ale 
aj Samudel Hodor s Alexom Molča-
nom, predviedli pekný výkon. 

Usporiadatelia víťazom pripravili 
naozaj pekné poháre s  medaila-
mi a  diplomami. Aj záverečný 
obed, na ktorom sa s  nimi stretli 
i funkcionári  klubu a zástupcovia 
Východoslovenskej energetiky, 
generálneho partnera VSE TK 
AKADEMIK Košice. Partner výraz-
ne podporil turnaj, za čo mu patrí 
veľká vďaka. Pochvalu si zaslúžia 
aj hráči za bezproblémový priebeh 
turnaja a disciplínu pri zápasoch i 
mimo nich. Tento ročník bol naozaj 
vydarený z každej stránky a už teraz 
sa tešíme na ďalší.

Na záver 
jeden postreh

Chcel by som ešte poukázať na 
jeden fakt: keby sme vypísali cenu 
za najviac dvojchýb počas zápasov, 
bolo by naozaj veľmi veľa favoritov, 
ktorí by ašpirovali na toto nie príliš 
chvályhodné ocenenie. Niektorí 
hráči by sa mali nad negatívnou 
štatistikou zamyslieť, pretože je dosť 
ťažké vyhrávať, keď dávam súperovi 
množstvo bodov bez boja.

Tomáš ZÁBORSKÝ,
asistent rozhodcu

Triumf obhajcu a nenasadenej
Medzinárodný turnaj TEJT 2 U14 VSE TK AKADEMIK CUP 2010 v Košiciach

Košice sa stali už po štvrtý raz dejiskom medzinárodného 
tenisového turnaja chlapcov a dievčat do 14 rokov. Tento ročník už 
bol o kategóriu vyšší, čiže - TEJT 2 (15. - 21. 3. 2010). V kvalifi kácii 
štartovalo 26 chlapcov a 27 dievčat. Príčinou nenaplnenej kvalifi kácie 
bol zrejme nedokonalý internetový systém TE. Nebolo možné 
aktualizovať hráčov, ktorí mali voľné karty a informovať ostatných 
v  listine náhradníkov, že sa budú môcť na turnaji zúčastniť. Je to 
veľká škoda, až 11 hráčov prišlo o možnosť hrať. 

Najlepší na Akademik Cupe: CSOREGIOVÁ, ROSCOVÁ, NAGY, BÍRÓ
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Na turnaji v baby tenise, čo je podobné podujatie 
ako na Slovensku HTO pre tenistov do 9 rokov, 
zvíťazila v Prahe Slovenka Viktória Morvayová. Na 
turnaji sa zúčastnilo najlepších 16 hráčok, ktoré boli 
nasadené podľa získaných bodov z predchádzajú-
cich štyroch turnajov okruhu 1. ČLTK PRAHA by 
TECNIFIBRE . Turnaj Masters bol 6. marca 2010 v 

štvanickom areáli. Hralo sa na 6 dvorcoch s tvrdým 
povrchom decoturf . Víťazná Viktória Morvayová 
z Bratislavy postúpila z jednej zo štyroch štvor-
členných skupín. Ďalej sa hralo k. o. systémom. 
V semifi nále vyradila Lavičkovú z 1.ČLTK 6:2 a 
vo fi nále – pre túto vekovú kategóriu veľmi dobrej 
úrovne - vyhrala nad Nikolou Homolkovou 6:4. 

Bratislavčanka Morvayová 
najlepšia v baby tenise
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Michalovský tréner a organizátor 
turnajov Tibor Lešniak nám napísal o 
tradičnom Babolat Cupe 2010, ktorý 
usporiadal Tc STŠ Michalovce začiat-
kom marca. Išlo o celoštátny turnaj 
dievčat za účasti 32 hráčok.

„Videli sme bojovné povzbudzo-
vanie, disciplínu pri nastupovaní na 
zápasy. V nich sa premiérovo v Mi-
chalovciach uplatňovalo pravidlo NO 
AD,“ píše Lešniak. ,,Turnaje B-kate-
górie majú svoje čaro. Hráčky na nich 
môžu získať dosť bodov,“ dodáva.

Prvou nasadenou v Michalovciach 
bola Barbara Pavlovičová (TK Kalinčia-
kova) a svoje postavenie aj potvrdila. Vo 

fi nále zdolala Alexandru 

Lázárovú (TKM Betliar) 6:4, 6:4 a pri-
písala si 120 bodov do rebríčka dvojhry. 
Získala diplom, pohár a vecnú cenu, 
ktorú venovala fi rma Kútik (Babolat).

Prvenstvo vo štvorhre získala dvojica 
Petra Mária Kerdíková (TK Ihrisko) a 
Alexandra Pillárová. Za stavu 6:3, 3:5 
museli ich súperky Alexandra Lázáro-
vá - Barbara Pavlovičová pre zranenie 
prvej vzdať. Sympatický výkon podala 
Alexandra Pillárová. Prvé tenisové 
skúsenosti naberala v Michalovciach, 
momentálne trénuje v tenisovej aka-
démii v Prešove. V dobrom svetle sa 
ukázali aj hráčky TK Akademiku Koši-
ce Laská, Knoteková, Zeleňáková, Ker-
díková z TK Ihrisko sa predviedla vo 

štvorhre. Pochvalu si zaslúži aj Timea 
Pavlíčková (TK F1 Poprad). Potvrdzuje 
svoju šikovnosť, Katarína Kuzmová 
(TK Mladosť Košice) zasa preukázala 
veľkú bojovnosť. „Všetky dievčatá po-
dali výborné výkony a prispeli k dobrej 
úrovni turnaja,“ zdôrazňuje vo svojom 
príspevku Lešniak.

V Michalovciach sa skúšalo pravidlo 
NO AD. Najlepšie hráčky si ho pochva-
ľovali. Ako konštatovali rodičia, toto 
pravidlo nepriamo rozvíja tenisové 
myslenie hráčok vo štvorhre. „Moje 
poďakovanie patrí fi rme Juraja Kútika 
za pekné ceny, ktoré venoval najlepším, 
ale aj rodičom dievčat, no najmä hráč-
kam,“ dodáva Tibor Lešniak.

V Michalovciach 
boli všetci spokojní

bola Barbara Pavlovičová (TK Kalinčia-
kova) a svoje postavenie aj potvrdilila. Vo 

fi nále zdolala Alexandru 

uk
ce 
dík
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Termín prihlásenia do súťaže: do 31. mája 2010
Za každé zúčastnené družstvo v súťaži (od oblastného 

kola) bude poskytnutá fi nančná odmena vo výške 33 €.

Termíny kôl:

Klubové kolá: máj - jún 2010 (organizuje klub)
Oblastné kolá: 19. - 20. 6. 2010 (organizuje STZ), 

predpoklad - 8 v rámci SR
Regionálne fi nále: 4. - 5. septembra 2010 (organizuje 

STZ), predpoklad - 4 v rámci SR
Celoslovenské fi nále: 1. - 3. októbra 2010 (organi-

zuje STZ)

Právo štartu

V súťažiach môžu štartovať družstvá zložené
z hráčov:

- tenisového klubu (oddielu) registrovaného v STZ
- tenisovej školy (akadémie), ktorá má oprávnenie 

na uvedenú činnosť
- základnej školy alebo športového krúžku na kon-

krétnej ZŠ
- športového klubu evidovaného v ľubovoľnom 

športovom odvetví

Veková hranica

Súťaže sú oddelené pre chlapcov (Detský Davis Cup) 
a dievčatá (Detský Fed Cup). Členmi družstiev môžu 
byť deti narodené roku 2001 a mladšie.

Súpiska družstva

Každé družstvo štartuje v súťaži na súpisku potvrde-
nú riadiacim orgánom.

Na súpiske môžu byť uvedení hráči narodení 
v r. 2001 a mladší, ktorí spĺňajú jednu z nasledovných 
podmienok:

A/ registrovaní hráči môžu hrať iba za klub, v ktorom 
sú registrovaní. Ak sa takýto klub na súťaži nezúčastní, 
môžu s písomným súhlasom materského klubu štarto-
vať - hosťovať za iný klub.

B/ neregistrovaní hráči môžu hrať za klub alebo iný 
subjekt pôsobiaci v mieste bydliska. Ak žiadny subjekt z 
miesta bydliska sa nezúčastní na súťaži, môžu štartovať 
za iný klub, subjekt.

C/ ak sa hráč nezúčastnil na predošlých kolách súťaže, 
je možné ho do súpisky družstva dodatočne dopísať ak 
splnil podmienky A alebo B

Súťaže budú organizované tak, aby si každé družstvo 
v oblastnom kole zahralo aspoň 3 zápasy.

Spôsob hry, systém súťaže a postupové kritéria budú 
zverejnené po uzávierke prihlášok. Závisia od počtu 
prihlásených družstiev.

Podrobnejšie informácie na www.stz.sk, do-
máce súťaže, deti do 9 rokov, 02/492 09 894, 
rudolf.horvath@stz.sk.

Pozor: uzávierka sa blíži
Slovenský tenisový zväz pokračuje v projekte Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP ý ý p p Nadáciou SPP 
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DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Nadáciou 
SPP pokračujú v realizácií súťaže pre deti aj v roku 
2010. Týmto projektom oslovuje veľkú časť detí, čo 
je príspevok k aktívnejšiemu tráveniu voľného času 
a zdravšiemu životnému štýlu.
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1.  Riadenie súťaže: súťaž 
riadi STZ

2.    Usporiadateľ súťaže: 
usporiadateľom jednotli-
vých stretnutí sú tenisové 
kluby (oddiely) určené 
vyžrebovaním súťaže.

3. Časový rozvrh súťaže: 
  3. 5. 2010 – pondelok – 

1. kolo
   5. 5. 2010 – streda – 

semifi nále a zápasy o 5. 
- 8.miesto

  7. 5. 2010 – piatok – fi ná-
le a zápasy o umiestnenie

4.  Miesto súťaže: stretnutia 
sa hrajú na dvorcoch 
usporiadajúcich TK/ TO, 
prípadne na dvorcoch 
nimi určenými. 

5.  Účastníci súťaže: 

6.  Vyžrebovanie súťaže: 
16. 3. 2010 o 10,00 h. 
na STZ. Žrebovanie je 
zverejnené na www.stz.
sk 
Nasadenie a žrebovanie 
družstiev sa uskutoč-
ní podľa súčtu bodo-
vej hodnoty získanej za 
umiestnenie v posled-
ných troch ročníkoch 
extraligy (viď bod 5), 
pričom body sa zará-
tavajú vo výške 100% 
(rok 2009), 50% (rok 
2008) a 25% (rok 2007) 
Platí princíp reciprocity, 
t.j. v prípade, že sa v 
nasledujúcom ročníku 
súťaže stretnú družstvá, 
ktoré spolu hrali v pred-
chádzajúcich rokoch, 
je automaticky uspo-
riadateľom tohto stret-
nutia (domácim druž-
stvom) TK/TO, ktorý 
v poslednom hranom 
stretnutí (od r. 2004) bol 
družstvom hostí, t.j. ne-
mal výhodu domáceho 

prostredia. Ak sa stretnú 
družstvá, ktoré doposiaľ 
spolu nehrali, výhoda 
domáceho prostredia je 
určená žrebom.

7.  Náhradné termíny: v 
prípade nepriaznivého 
počasia sú družstvá po-
vinné ešte v deň stret-
nutia odohrať, resp. do-
hrať stretnutie v hale. 
V takomto prípade o 
spôsobilosti dvorcov a 
prípadnej čakacej dobe 
na zmenu počasia roz-
hoduje s konečnou plat-
nosťou rozhodca. Pokiaľ 
domáci klub nemá k 
dispozícii halu a stret-
nutie sa kvôli nepriazni 
počasia neuskutoční, je 
náhradným termínom 
nasledujúci deň. Ak však 
stretnutie kvôli nepriazni 
počasia nie je možné 
zabezpečiť na otvorených 
dvorcoch ani v nasle-
dujúci deň, je domáci 
klub povinný zabezpečiť 
odohratie stretnutia v 
hale (aj mimo svojho pô-
sobiska) a hosťujúci klub 
je povinný akceptovať 
výber haly.

8.  Hospodárske smer-
nice: všetky stretnutia 
sú usporiadané v réžii 
tenisových klubov. Ak 
nedôjde k inej dohode, 
tak hradí:

a)  usporiadajúci klub všet-
ky výdavky spojené s 
usporiadaním stretnutia, 
vrátane poplatkov roz-
hodcom a výdavky svoj-
ho družstva pri stretnutí.

b)  hosťujúci klub všetky 
výdavky svojho družstva 
spojené so stretnutím, 
t.j. cestovné, stravné a 
ubytovanie. 

c)  Slovenský tenisový zväz 
po ukončení súťaže 
dodá usporiadateľom 
jednotlivých stretnutí 
spotrebovaný počet lôpt 
na základe zápisov zo 
stretnutí.

9.  Lopty: TRETORN Se-
rie Plus - STZ, každý 
zápas dvojhry, štvorhry 
a tretí set sa hrá tromi 
novými loptami. Lopty 
na stretnutie zabezpečí 
usporiadajúci klub.

10.  Tituly a ceny: Majstri SR 
získajú pohár, diplomy 
a medaily. Družstvá na 
2. a 3. mieste medaily a 
diplomy.

1.   Predpis: hrá sa podľa SPT, platných 
pravidiel tenisu a tohto rozpisu:

a)  Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva vyhra-
né sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. 
rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov). 
Za rozhodnutého stavu, po dohode 
oboch kapitánov, sa môže vo zvyšných 
zápasoch hrať prípadný rozhodujúci 
tretí set ako supertajbrejk do 10 bodov.

b)  Dvorec musí spĺňať podmienky súťaž-
ného poriadku článok 22, 23 a 105.

2.   Štartujúci: štartujú družstvá podľa roz-
pisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť 
hráči, ktorí sú uvedení na súpiske a 
majú v čase stretnutia platnú registráciu 
do príslušného klubu, resp. schválené 
hosťovanie do tohto klubu.

3.   Podmienky štartu: klub musí mať ko-
lektívnu registráciu na rok 2010. Druž-
stvo štartuje na súpisku vyhotovenú 
klubom a potvrdenú STZ. Za potvrdenú 
súpisku sa považuje súpiska zverejnená 
v systéme eTenis.

4.   Lehota na predloženie súpisiek: do 
31. 3. 2010, prostredníctvom systému 
eTenis. Súpisku spracovanú systémom 
eTenis netreba posielať poštou. Na sú-
piske musí byť uvedených minimálne 5 
hráčov. Všetci hráči uvedení na súpiske 
musia mať k 31.3.2010 platnú registrá-
ciu. Žiadny zahraničný hráč nemôže byť 
dopísaný na súpisku družstva po odo-
hraní I. kola súťaže. Súpiska zverejnená 
a vytlačená z informačného systému 
eTenis je považovaná za ofi ciálny do-
kument pre štart družstva v stretnutí.

5.   Systém súťaže: hrá sa vylučovacím 
systémom podľa vyžrebovania. Víťazné 
družstvá hrajú o umiestnenie na 1. – 4. 
mieste. Družstvá, ktoré prehrali v pr-
vom kole, pokračujú v stretnutiach o 
umiestnenie na 5. – 8. mieste. Jednotlivé 
stretnutia pozostávajú zo 7 zápasov (5 
dvojhier a 2 štvorhry). Družstvo na 8. 
mieste zostupuje do I.ligy

6.   Začiatky stretnutí: sú o 9,00 hodi-
ne, hrá sa bez poludňajšej prestávky. 
Začiatky stretnutí môžu byť podľa 
potreby posunuté po vzájomnej do-
hode kapitánov družstiev a vrchného 
rozhodcu. V takom prípade sú kapitáni 
oboch družstiev povinní, s dostatočným 
predstihom, písomne oznámiť súhlasné 
stanovisko s dohodnutým začiatkom 
stretnutia na STZ. Za vyrozumenie roz-
hodcu je zodpovedné domáce družstvo.

7.    Postup a zostup: víťaz extraligy sa stáva 
Majstrom Slovenska družstiev mužov 
alebo žien. Posledné družstvo zostupuje 
do I. ligy.

8.   Námietky: kluby ich môžu podávať v 
súlade s príslušnými ustanoveniami 
SPT.

9.   Zápis o stretnutí:
a)  vyhotoví sa v troch exemplároch.
b)  ihneď po ukončení stretnutia je 

vrchný rozhodca povinný oznámiť 
výsledok stretnutia na telefónnom 
čísle 0905 822 532 (J. Siebenstichová). 
V prípade neprítomnosti vrchného 

rozhodcu túto povinnosť preberá 
domáce družstvo.

c)  dôsledne vyplnené obidve strany zá-
pisu odoslať faxom (02/ 492 09 879) 
alebo elektronickou poštou (janka.
siebenstichova@stz.sk) po skončení 
alebo prerušení stretnutia riadiacemu 
zväzovému orgánu, najneskôr však 
nasledujúci deň do 9,00 h.. Elektro-
nickú formu zápisu o stretnutí nájdete 
na internetovej stránke www.stz.sk 

d)  originál zašle usporiadajúci klub 
doporučene do 48 hodín po skon-
čení stretnutia na adresu: Slovenský 
tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03 
Bratislava.

10.   Rozhodcovia: vrchných rozhodcov 
na jednotlivé stretnutia deleguje STZ. 

11.   Nástup družstiev: pred začiatkom 
súťaže zabezpečia kapitáni družstiev 
spoločný nástup pod vedením vrch-
ného rozhodcu.

12.   Kapitáni družstiev: musia mať rozhod-
covskú kvalifi káciu alebo minimálne 
oprávnenie STZ na výkon funkcie 
kapitána (pôvodne rozhodcovská 
kvalifi kácia IV. Triedy).

13.   Poriadkové pokuty:
sa udeľujú v súlade s jednotlivými 
ustanoveniami SPT, osobitne:

- klubu
◆  664,- € odstúpenie družstva zo súťaže 

po vyžrebovaní
◆  332,- € za nenastúpenie družstva na 

stretnutie
◆  166 € za nenastúpenie družstva na do-

hrávku rozohraného stretnutia
◆  34,- € za každé voľné miesto v zostave 

stretnutia (chýbajúci hráč)
◆  17,- € za nepredloženie súpisky vrch-

nému rozhodcovi 
◆  7,- € za nepredloženie registračného 

preukazu za každého hráča
◆  7,- € ak kapitán nemá rozhodcovskú 

kvalifi káciu resp. oprávnenie STZ na 
výkon tejto funkcie

◆  17,- € ak funkciu kapitána prevezme 
náhradník, ktorý nie je na súpiske a 
nepreukáže sa poverením klubu, resp. 
ak kapitán nie je prítomný na stretnutí

◆  15,- € neoprávnený štart hráča
◆  17,- € za neskoro odovzdanú alebo 

neúplne spracovanú súpisku, zápis o 
stretnutí

◆  17,- € za neskoro alebo neúplne odo-
vzdanú súpisku alebo zápis o stretnutí

- rozhodcovi
◆  17,- € ak rozhodca neoznámi výsledok 

zápasu na STZ (bod 9/b)
14.   Propagácia: usporiadajúci klub je 

povinný
a)  zabezpečiť propagáciu stretnutí
b)  zabezpečiť ukazovatele skóre s me-

novkami hráčov v každom zápase.
STZ zabezpečí po ukončení súťaže in-
formáciu pre médiá a tlačové agentúry.

15.   Záverečné ustanovenia: všetky infor-
mácie (rozpis, žreb, súpisky, kontakty, 
výsledky, schválené zmeny) budú prie-
bežne uverejňované na internetovej 
stránke STZ www.stz.sk.

Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu

EXTRALIGA 2010 – rozpis súťaže
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia

Muži:
170 b. TK Slovan Sl. sporiteľňa Ba

135 b. TK Slávia Agrofert STU Ba

78 b. TK Ratufa Levice „A“

75 b. TC Empire Trnava

68 b. TK Inter Bratislava

40 b. TK Kúpele Piešťany

40 b. TK Tatran 2007 Prešov

0 b. TC Draci Matúškovo „A“

Ženy:
175 b. TK Slovan Sl. sporiteľňa Ba 

103 b. TK Slávia Agrofert STU Ba 

100 b. TK Kúpele Piešťany

93 b. TJ Slávia Právnik Ba

80 b. TK Ružomberok „A“

55 b. TC SPU AX – V Nitra

30 b. TK Žilina „A“

0 b. TC Dixon Tenisia B. Bystrica
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1.  Riadenie súťaže: súťaž riadi STZ
2.  Usporiadateľ súťaže: usporiadate-

ľom jednotlivých stretnutí sú teniso-
vé kluby, uvedené na prvom mieste 
vyžrebovania súťaže.

3.  Časový rozvrh súťaže: súťaž sa hrá 
od 24. 4. do 19. 6.

4.  Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú 
na dvorcoch usporiadajúcich klu-
bov, prípadne na dvorcoch nimi 
určených. Všetky stretnutia, kde 
domácim družstvom je TK Strojár 
Malacky sa odohrajú na dvorcoch 
TK Zohor.

5.  Účastníci súťaže: platí reciprocita 
(okrem II.ligy žien), dožrebovanie 
súťaže a vyžrebovanie II.ligy žien sa 
uskutoční 16. 3. 2010 o 10,00 h na 
STZ.

I. liga muži
1. TK F1 Poprad
2. TK Žilina 
3. TC Topoľčany
4. TK Slovan Galanta „A“
5. TK Ratufa Levice „B“
6. TC Dixon Tenisia B. Bystrica „A“
7. TKM Tlmače
8. TJ Slávia Právnik Ba
II. liga muži – západ
1. BEST Bratislava
2. TK Slovan Galanta „B“
3. TC SPU AX-V Nitra
4. VŠK Ekonóm Bratislava
5. ATYP Interiér TK LOB D.N.V.
6. TK Strojár Malacky
7. TK Spoje Bratislava
8. TC Draci Matúškovo „B“
II. liga muži – východ
1. TK Tenis Centrum Bojnice
2. TK Spišská Nová Ves
3. TK Baník Prievidza
4. TK Ružomberok
5. TK DRANAM Košice
6. TC Dixon Tenisia B. Bystrica „B“
7. TJ Sokol Prešov
8. TKM Martin
I. liga ženy
1. AŠK Skalica
2. TK Ružomberok „B“
3. TK Pezinok
4. TKM Martin
5. TK Ratufa Levice
6. TK Žilina „B“
7. TK 77 Skalica
8. TK Hanaka Zlaté Moravce
II. liga ženy
1. TC Empire Trnava
2. ŠK TCTT Trenčianske Teplice
3. TK Šaľa
4. TK Tenkur Trenčín

6.  Termíny stretnutí: 
Pre 8 družstiev (I. a II. liga muži, I. 
liga ženy)

1. kolo – 24. 4. (8-4, 3-5, 2-6, 1-7)
2. kolo – 1. 5. (7-8, 6-1, 5-2, 4-3)
3. kolo – 8. 5. (8-3, 2-4, 1-5, 7-6)
4. kolo – 29. 5. (6-8, 5-7, 4-1, 3-2)
5. kolo – 5. 6. (8-2, 1-3, 7-4, 6-5)
6. kolo – 12. 6. (5-8, 4-6, 3-7, 2-1)
7. kolo – 19. 6. (8-1, 7-2, 6-3, 5-4)
Pre 4 družstvá (II. liga ženy)
1. kolo – 24. 4. (2-4, 3-1)
2. kolo – 1. 5. (4-3, 1-2)
3. kolo – 8. 5. (1-4, 2-3)
4. kolo – 29. 5. (4-2, 1-3)
5. kolo – 5. 6. (3-4, 2-1)
6. kolo – 12. 6. (4-1, 3-2)
Stretnutie sa musí uskutočniť v ter-

míne stanovenom rozpisom. Všetky 
stretnutia je možné po vzájomnej 
dohode oboch TK/TO a odsúhla-
sení STZ predohrať, ak bola zmena 
nahlásená najneskôr 7 dní pred 
plánovaným termínom príslušného 
kola.. Kapitáni oboch družstiev sú 
povinní písomne (e-mailom) ozná-
miť súhlasné stanovisko s predohra-
ním stretnutia a požiadať tým STZ 
o schválenie dohodnutého termínu. 
Schválený termín predohrávky je 
usporiadajúci klub povinný oznámiť 
rozhodcovi.
V zdôvodnených mimoriadnych 
prípadoch je možné požiadať o odo-
hranie stretnutia po stanovenom 
termíne (napr. nespôsobilé dvorce 
na začiatku sezóny, mimoriadna 
akcia STZ na dvorcoch domáceho 
družstva). Žiadosť o zmenu termínu 
je usporiadajúci klub povinný doručiť 
na STZ písomne najneskôr 7 dní pred 
plánovaným termínom príslušného 
kola. V prípade pozitívneho stanovis-
ka k žiadosti, STZ určí termín, ktorý 
sú účastníci povinní rešpektovať.

7.  Náhradný termín: domáce družstvá, 
ktoré disponujú krytým tenisovým 
dvorcom, musia zabezpečiť pre prí-
pad nepriaznivého počasia možnosť 
odohrať, resp. dohrať stretnutie v 
hale. Obe družstvá sú povinné v 
takomto prípade ešte v deň stretnutia 
odohrať, resp. dohrať stretnutie v 
hale. Maximálna čakacia doba na 
zmenu počasia je 2 hodiny, pričom 
o spôsobilosti dvorcov rozhoduje s 
konečnou platnosťou rozhodca (I.li-
ga) alebo kapitán domáceho družstva 
(II.liga). Rozhodca, v prípade jeho 
neprítomnosti kapitán domáceho 
družstva, je oprávnený čakaciu dobu 
predĺžiť iba ak je reálne v deň stret-
nutia dohrať stretnutie v pôvodných 
podmienkach. Pokiaľ domáci klub 
nemá k dispozícii halu a stretnutie sa 
kvôli nepriazni počasia neuskutoční 
alebo nedohrá, náhradným termí-
nom je nasledujúci deň alebo iný 
deň do začiatku nasledujúceho kola, 
na ktorom sa dohodnú kapitáni druž-
stiev. Ak nedôjde k dohode kapitá-
nov, zostáva v platnosti, že náhradný 
termín je nasledujúci deň. Záznam 
o dohode musí byť uvedený v zápise 
prerušeného (resp. nedohraného) 
stretnutia. Ak sa pre nepriaznivé 
počasie ani v takto dohodnutom ter-
míne stretnutie nemôže uskutočniť, 
určí náhradný termín STZ (26. 6., v 
nutnom prípade aj iný). Tento termín 
sú družstvá povinné rešpektovať.

8.  Hospodárske smernice: všetky 
stretnutia sú usporiadané v réžii 
tenisových klubov. Ak nedôjde k inej 
dohode, tak hradí:

a)  usporiadajúci klub všetky výdavky 
spojené s usporiadaním stretnutia, 
vrátane lôpt, poplatkov rozhodcom 
a výdavky svojho družstva pri 
stretnutí,

b)  hosťujúci klub všetky výdavky svoj-
ho družstva spojené so stretnutím, 
t.j. cestovné, stravné a ubytovanie. 

9.  Lopty: TRETORN Serie Plus STZ, 
na každý zápas dvojhry, štvorhry tri 
nové lopty. 

1.  Predpis: hrá sa podľa SPT, platných 
pravidiel tenisu a tohto rozpisu:

a)  Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva 
vyhraté sety, v každom sete za stavu 
6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk 
do 7 bodov). Za rozhodnutého 
stavu, po dohode oboch kapitánov, 
sa môže vo zvyšných zápasoch hrať 
prípadný rozhodujúci tretí set ako 
supertajbrejk do 10 bodov.

b)  Dvorec musí spĺňať podmienky 
súťažného poriadku článok 22 a 23. 
Hrá sa minimálne na 3 dvorcoch. 

2.  Štartujúci: štartujú družstvá podľa 
rozpisu súťaže. Za družstvo môžu 
nastúpiť hráči, ktorí sú uvedení na 
súpiske a majú v čase stretnutia plat-
nú registráciu do príslušného klubu, 
resp. schválené hosťovanie do tohto 
klubu.

3.  Podmienky štartu: klub musí mať 
kolektívnu registráciu na rok 2010. 
Družstvo štartuje na súpisku vyho-
tovenú klubom a potvrdenú STZ. 
Za potvrdenú súpisku sa považuje 
súpiska zverejnená v systéme eTenis.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: 
do 31. 3. 2010 prostredníctvom 
systému eTenis. Súpisku spracovanú 
systémom eTenis netreba posielať 
poštou. Na súpiske musí byť uve-
dených minimálne 5 hráčov. Všetci 
hráči uvedení na súpiske musia mať k 
31.3.2010, platnú registráciu. Žiadny 
zahraničný hráč nemôže byť dopísa-
ný na súpisku družstva po odohraní 
I. kola súťaže. Súpiska zverejnená a 
vytlačená z informačného systému 
eTenis je považovaná za ofi ciálny do-
kument pre štart družstva v stretnutí.

5.  Systém súťaže: hrá sa systémom 
každý s každým (muži a I.liga ženy 
jednokolovo, II.liga ženy dvojkolo-
vo), na miestach podľa vyžrebovania.

6.  Začiatky stretnutí: stretnutia sú 
jednodňové so začiatkom o 9,00 
hodine, hrá sa bez poludňajšej 
prestávky. Začiatky stretnutí môžu 
byť podľa potreby posunuté po vzá-
jomnej dohode kapitánov družstiev a 
rozhodcu. Kapitáni oboch družstiev 
sú povinní, po dohode všetkých 
zúčastnených strán (obe družstvá 
a rozhodca), písomne (e-mailom) 
oznámiť súhlasné stanovisko s do-
hodnutým začiatkom stretnutia na 
STZ.

7.  Postup a zostup: víťazné druž-
stvá mužov a žien z I. ligy postu-
pujú do extraligy. Víťazné druž-
stvá v oboch skupinách mužov i 
žien z II. ligy postupujú do I. ligy. 
Z I. ligy mužov zostupujú do II. 
ligy posledné dve družstvá. Z I. ligy 
žien zostupuje do II. ligy posledné 
družstvo. Počet zostupujúcich z II. 
ligy mužov závisí od počtu zostupu-
júcich družstiev z I. ligy do príslušnej 
skupiny II. ligy (zostupovať môžu 
1-3 družstvá). 

8.  Námietky: kluby ich môžu podávať v 
súlade s príslušnými ustanoveniami 
SPT.

9.  Zápis o stretnutí:

a)  vyhotoví sa v troch exemplároch

b)  do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči 
len ak boli nahlásené zostavy (podľa 
čl. 108 SP sa zostavy hlásia rozhod-
covi len v prípade, že poveternostné 
podmienky nebránia zahájeniu 
stretnutia) 

c)  domáce družstvo je povinné odoslať 
obidve strany zápisu faxom (02/ 
49209879) alebo e-mailom (janka.
siebenstichova@stz.sk) najneskôr 24 
hodín od skončenia alebo prerušenia 
stretnutia na STZ. Elektronickú 
formu zápisu o stretnutí nájdete na 
internetovej stránke www.stz.sk. 
Pokiaľ sa stretnutie uskutoční v deň 
pracovného voľna, resp. pracovného 
pokoja, je potrebné zápis doručiť do 
12,00 hodiny prvého pracovného 
dňa nasledujúceho po príslušnom 
dni pracovného voľna.

d)  originál zašle usporiadajúci klub 
doporučene do 48 hodín po skon-
čení stretnutia na adresu: Slovenský 
tenisový zväz, Príkopová 6, 831 03 
Bratislava.

10.  Rozhodcovia: vrchných rozhod-
cov na jednotlivé stretnutia I.ligy 
deleguje STZ. Funkciu rozhodcu 
v stretnutiach II.ligy vykonávajú 
kapitáni družstiev.

11.  Nástup družstiev: pred začiatkom 
stretnutia zabezpečia kapitáni druž-
stiev spoločný nástup pod vedením 
vrchného rozhodcu.

12.  Kapitáni družstiev: musia mať 
rozhodcovskú kvalifi káciu alebo mi-
nimálne oprávnenie STZ na výkon 
funkcie kapitána (pôvodne rozhod-
covská kvalifi kácia IV. Triedy).

13.  Poriadkové pokuty: sa udeľujú v 
súlade s jednotlivými ustanoveniami 
SPT, osobitne:
◆  664,- € odstúpenie družstva zo 

súťaže po vyžrebovaní
◆  332,- € za nenastúpenie družstva 

na stretnutie
◆  166 € za nenastúpenie družstva na 

dohrávku rozohraného stretnutia
◆  34,- € za každé voľné miesto v 

zostave stretnutia (chýbajúci hráč)
◆  17,- € za nepredloženie súpisky 

vrchnému rozhodcovi 
◆  7,- € za nepredloženie registrač-

ného preukazu za každého hráča
◆  7,- € ak kapitán nemá rozhodcov-

skú kvalifi káciu resp. oprávnenie 
STZ na výkon tejto funkcie

◆  17,- € ak funkciu kapitána pre-
vezme náhradník, ktorý nie je na 
súpiske a nepreukáže sa povere-
ním klubu, resp. ak kapitán nie je 
prítomný na stretnutí

◆  15,- € neoprávnený štart hráča
◆  17,- € za neskoro odovzdanú alebo 

neúplne spracovanú súpisku, zápis 
o stretnutí

14.  Propagácia: usporiadajúci klub 
je povinný zabezpečiť propagáciu 
stretnutí

15.  Záverečné ustanovenia: všetky in-
formácie (rozpis, súpisky, kontakty, 
výsledky, schválené zmeny) budú 
priebežne uverejňované na interne-
tovej stránke STZ www.stz.sk.

I. a II. LIGA 2010 – ROZPIS SÚŤAŽE
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia
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Medzinárodný turnaj seniorov

ITF 5“ SCORP Michalovce Senior Cup 2010“

ITF/TE Grade 5
8. - 11. 5. 2010

Organizátor: STZ 
Usporiadateľ: SCORP Michalovce
Termín: 8. - 11. máj 2010
Riaditeľ turnaja: Tibor Lešniak

Pasáž 3, 00701 Michalovce
Tel.: 0905 217 341 
E-mail: lesniak.sts@zoznam.sk 

Uzávierka prihlášok: 26.apríl, 2010( písomne )
Tibor Lešniak
Pasáž 3, 07101 Michalovce
Tel: 0905 217 341 
E-mail: lesniak.sts@zoznam.sk

Vekové kategórie: dvojhra, muži 35+ - 75+, 
 ženy 35+ - 40 + -45+

  štvorhra, muži 35+, 45+, 55+, 65+, 75+, 
ženy: 35+ 

Prezentácia:  muži 35+ - 40 +, 8. 5. do 09.00 hod.
  45+ - 60 + 8. 5. do 11.00 hod.

 65+ - 75 + 9. 5. do 11.00 hod.
  ženy 35+ - 45 + 9. 5. do 11.00 hod.
Systém hry: Podľa pravidiel ITF – Seniors Regulations 2010 
Povrch: antuka
Lopta: Tretorn 
Vklad: 15 eur 
Ubytovanie:  rezervovať u usporiadateľa najneskôr do 2. 5. 2010.
  Po tomto termíne usporiadateľ negarantuje 

zabezpečenie ubytovania. 

Medzinárodný turnaj staršieho žiactva

„The 17th PSS Piestany Cup 2010“

TEJT Category 1 U14
16. 5. – 23. 5. 2010

Miesto: TK Kúpele Piešťany, Bellušova 2

Riaditeľ turnaja: Ing. Rudolf Vrábel

Tel/Fax: 033-7626628

E-mail: tk.kupele.py@stonline.sk 

Uzávierka prihlášok: Utorok , 20. apríl 2010 do 15.00 SEČ 

 Tennis Europe / cez IPIN hráča 

 Fax: +41 61 331 7253

  Informácie na: www.tenniseurope.org 

 www.stz.sk
  V žiadnom prípade nezasielajte prihlášky na STZ !

Termín: kvalifi kácia: 16.-17.5.2010 

 hlavná súťaž: 18.5.-23.5.2010

Prezentácia:  kvalifi kácia: sobota, 15. 5. 2010, 16.00 – 18.00 

hod. v klube

  hlavná súťaž: pondelok, 17. 5. 2010, 15.00 – 

18.00 hod. v klube

Počet štartujúcich: kvalifi kácia: 48 CH + 48 D

 hlavná súťaž: 64 CH + 64 D

Povrch: antuka – 8 dvorcov

Lopty: Tretorn Serie + STZ

Vklady: kvalifi kácia – 20 euro, hlavná súťaž – 40 euro

Pobytové náklady:  kompletné bezplatné ubytovanie a stravovanie 

(hospitality) slovenských hráčov bude poskytnu-

té len pre členov ofi ciálneho družstva Slovenska

Ubytovanie:  rezervovať písomne do 10.5.2010 (fax alebo 

email) !!!

Roku 1993 sa začali stretávať kolegovia - kamará-
ti na partii štvorhry. Spočiatku štyria päťdesiatnici 
– Viliam Pešta, Ľudovít Hlaváč, Marián Daniš 
a Martin Fillo. Prišli zranenia, dovolenky, pracovné 
povinnosti a členskú základňu bolo treba rozšíriť. 
Pribudli Peter Muška a Dušan Matliak. Pred zimou 
1999/2000 si povedali, že by ich tenis mal mať 
aj nejaký prvok súťaživosti. Založili teda ligu vo 
štvorhre. Zároveň vytvorili klub SATEX (Svetová 
asociácia tenisových expertov) s kódom 400/200/4. 
Prvý údaj znamenal maximálny počet kíl na kurte, 
druhý súčet rokov a tretí - počet povolených návštev 
toaletných priestorov. Po každom hracom dni sa 
cez maily zapisovali výsledky, tabuľky, ba vznikla 
i  rubrika Povedali po zápase. Na konci sezóny 
vydali správu s konečnými tabuľkami jednotlivcov, 
dvojíc, s fotografi ami z hry i spoločenského života. 
Medzitým pribudli ďalší hráči – František Štulajter 
a Ján Staňo. Liga pokračovala v tejto zimnej sezóne 
už 11. ročníkom. Súčasťou archívu zápasov je aj ta-
buľka od roku 1999. Z nej vyšlo, že 28. januára 2010 
odohrali tenisoví nadšenci asociácie 7000. hru!

Dnes už každý z aktérov prekročil šesťdesiatku. 
Okrem jedného, ktorý má 59 rokov a hovoria mu 
junior. Stále sa stretávajú na kurtoch, aj pri spolo-
čenských akciách a potvrdzujú starú známu vec: 
Tenis je športom vhodným pre každý vek. Prospieva 
fyzicky i duševne. Zároveň vytvára podmienky i pre 
stretávanie sa celých rodín. Veď okrem spoločných 
návštev Moravského Lieskového, Trenčianskych 
Teplíc, Lopeja, Šaštína, Dúbravky, Lozorna, Lim-
bachu, Záhorskej Bystrice, navštívili aj Mosonma-
gyaróvár, Viedeň, Brusel, Kodaň, Atény.

(mf)

  

Keď má junior 59...

Aktéri jubilejného 7000. gemu: Marián DANIŠ, Martin FILLO, Dušan MATLIAK, František ŠTULAJTER
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Prezident

RNDr. Tibor Macko

tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár

Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878

igor.moska@stz.sk

Sekretariát

tel.: 02/492 09 801

fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek

Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas

tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 

tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Belluša 2

Listový kontakt: 

Pod Párovcami 14, 

921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675

fax.: 033/76 26 628

tel. byt: 033/76 22 341

mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:

pondelok, streda

15.00 - 17.00 h

utorok, štvrtok, piatok 

9.00 - 11.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

Listový kontakt: 

P. O. Box 158, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@netkosice.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 

041 01 Košice

Listový kontakt: 

Stará Baštová 7, 

040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939

tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Recepcia:

tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Jana Poláková

tel.: 02/492 09 845

jana.polakova@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Ing. Peter Grandtner

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

peter.grandtner@stz.sk

Marketingoví manažéri

Ing. Katarína Havlíková

mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 807

katarina.havlikova@stz.sk

Ing. Darina Štuchalová

tel.: 02/492 09 808

fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Pieš any, Rekrea ná 4, karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

IHRISKÁ:  tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...

VYBAVENIE:  konštrukcie, náradie, oplotenie, siete, ...

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 

4040   


