
 Ako vnímate situáciu, keď sa ocitáte pod 
tlakom obhajoby bodov?

Usilujem sa to nevnímať. Pravda, stále to mám 
v hlave a rozmýšľam o tom, aby som body obháji-
la. Vlaňajšia sezóna bola z tohto pohľadu naozaj 
ťažká. Obhajovala som v nej veľa bodov. Našťastie, 
na konci roka sa mi čosi obhájiť podarilo a nepad-
la som celkom dole. Ostala som okolo stovky 
a vyhla som sa kvalifi kácii na Australian Open.

 Asi je problém citlivejší, keď sa 
ocitáte na hrane svetovej stovky 
a nemusíte sa dostať priamo do 
grandslamového pavúka...

Je to tak. Ale na stotisíc-
kach som uhrala koncom 
lanskej sezóny semifi nále 
a  finále a  to aj vďaka 
veľkej bojovnosti. Tlak 
som tam určite poci-
ťovala.

 Počas fedcupové-
ho stretnutia s Čes-
kom tréner Hromec 
zvažoval, či sa vôbec 
vybrať na turnaje 
do zámoria. Čo vás 
trápilo?

Mala som virózu, 
problémy s  nohou, 
nemohla som trénovať 
plnohodnotne. Počas 
celého fedcupového ví-
kendu sme si neboli istí, či 
ísť alebo nejsť.

 Mala na rozhodnutie vplyv 
vydarená štvorhra po boku Čepe-
lovej, v ktorej ste hrali uvoľnene, bez 
stopy po zdravotných problémoch?

Už o nič nešlo. Češky súboj rozhodli skôr, tak 
sa nám vo štvorhre hralo dobre. Mohla som si 
otestovať aj nohu, tá bola citlivá najmä pri servi-
se. Čiastočne aj tento test ovplyvnil rozhodnutie 
vycestovať. Napokon som sa vrátila s  trofejou 
z Memphisu.

 Čomu pripisujete, že sa vám turnaj v Mem-
phise tak vydaril? 

Cítila som sa tam dobre, páčila sa mi aj hala. 
Keď som začínala s  Američankou Kingovou, 
ktorej som ušla z mečbalov, hrala som na centri. 
A potom som už na ňom hrala každý zápas. Ako 
jediná z účastníčok. Asi si ma niekto obľúbil, keď 
ma tam dávali stále hrať... V  Memphise sa mi 
hralo dobre, ale ku koncu som bola už celá v ob-
väzoch - stehno, brucho... Mala som toho dosť. 
Pravda, keď som sa dostala už do semifi nále, vra-
vela som si, že to musím dotiahnuť. Aj silou vôle.

 Uvedomujete si, že ste už šesť rokov na pro-
fi okruhu? Kam sa vo veku 22 rokov radíte? Už 
medzi strednú generáciu?

Čas strašne letí! Prvý raz som na turnaji okru-
hu WTA hrala naozaj v roku 2005. Ale väčšinou 
som štartovala na podujatiach ITF. Až postupne 
pribúdali väčšie turnaje. Myslím, že ešte patrím 
k mladším hráčkam. Stredná generácia je okolo 24 
– 25 rokov, nad 26 je už generácia starších hráčok. 

 Takže veríte, že ešte máte pred sebou dlhú 
kariéru?

Myslím, že pomalšie dozrievam. Sú hráčky, 
ktoré vybehnú hore rýchlo a sú také, ktoré 

idú hore pomalšie. A  možno sa na 
vrchole udržia dlhšie. Napríklad 

Jankovičová alebo Safi nová sa 
na špicu predierali v zrelom 

veku. 

 Myslíte si, že patríte 
medzi také typy aj vy?

To neviem. Verím 
však, že tento rok 
bude dobrý. Len musí 
vydržať zdravie!

 Vy ste sa stret-
l i  roku 2006 vo 
wimbledonskom 
juniorskom finále 
s Dánkou Wozniac-
kou a neboli ste bez 

šance na úspech. Ne-
hnevá vás, že ona je 

už svetová jednotka 
a  vy sa napriek ne-

spornému talentu ob-
čas trápite s  udržaním 

sa v prvej stovke?

Nehnevá. Ja som sa s Caro-
line stretla pred dvoma rokmi 

v Pattayi a zdolala som ju, keď už 
bola v TOP 20. Samozrejme som roz-

mýšľala, čím to je, že je tak vysoko. Dnes už vidím 
ako sa zlepšila. Vôbec nekazí, veľa behá, čaká na 
chybu súperky. Teraz už hrá aj agresívnejšie, je 
stabilná, má málo zranení a výbornú kondíciu. 
Nehovorím, že jej hru obdivujem. Ale je  svetovou 
jednotkou a rešpektujem to. 

 Čo si myslíte, čo robí pre to, aby sa jej vyhý-
bali zranenia?

To neviem, predpokladám, že dáva dôraz na 
regeneráciu a pomáha jej v tom zopár ľudí.

 V čom bol rozdiel v sezóne 2009, ktorá bola 
vaša najlepšia a 2010, ktorá bola najhoršia, veď 
ste prehrali 11 zápasov v prvých kolách?

Prehry v  prvých kolách berú sebavedomie. 
Mala som aj pár tesných prehier. Všetky ma 
zrážali dole. Roku 2009 som vyhrala turnaj 
v Birminghame a bola škoda, že som sa zranila 
a nemohla využiť formu. Potom sa to viezlo až 
do vlaňajška.

 Kto rieši vaše profesionálne potreby, zmeny 
trénerov... Máte manažéra?

O trénerovi sa rozhodujem sama s pomocou 
rodičov. Od manažéra Amida Naora, ktorý je aj 
Djokovičovým manažérom, dostávam pár rád, 
ale už nemáme zmluvný vzťah. Manažéra v pl-
nom rozsahu potrebuje hráčka, ktorá je v prvej 
tridsiatke. 

 Ale vy patríte medzi urastené tenistky, 
s  dobrou postavou, mohli by ste si pomocou 
manažéra prilepšiť modelingom.

Aj na to treba byť v popredí. V  tejto oblasti sa 
možno rýchlejšie presadia tenistky z iných krajín 
ako Slovenska. Pravda, v prvom rade treba niečo 
v tenise dokázať.

 Donedávna ste mali zo Sloveniek najlepšie 
postavenie v deblovom rebríčku. Nikdy ste však 
nehrali mix. Prečo?

Akosi to nevyšlo. Vlani sme sa vo Wimbledone 
s Janom Hájekom nezáväzne bavili, že by sme si 
spolu zahrali. Museli by sme však obaja byť vyššie 
v  rebríčku. Zatiaľ som sa s  nikým nedohodla. 
V každom prípade by som to ale brala len ako 
doplnok. Vážnejšia je štvorhra, v ktorej sa nám 
v  poslednom čase spoločne s  Rumunkou Dul-
gheruovou darilo. Pravda, nie sme dohodnuté na 
dlhodobejšiu spoluprácu. 

 Vo vašom športovom životopise zaujalo 
vlastníctvo psa menom Sindy. Vy cestujete, kto 
sa stará o neho?

Máme ho doma v Ratnovciach, je to 13-ročný 
írsky seter. Dostali sme ho so súrodencami ešte 
v detstve. Keď som doma, poteším sa s ním, inak 
sa starajú o neho rodičia.

 Držíte sa pri stravovaní nejakých zásad?

Mám to šťastie, že nemusím. Môžem jesť, čo 
chcem. Ale pred zápasmi mám vždy ľahkú stravu. 
Inak som zameraná na mäso. Keď ho nemám, 
cítim sa bez energie. Na sebe nešetrím, dožičím 
si na cestách kvalitné jedlo. 

 Kdesi ste uviedli záujem o  archeológiu. 
Trvá stále?

To je už dosť stará informácia. Ale v škole ma 
vždy bavil dejepis. Rada si prečítam čosi z histórie, 
no na cestách sa na múzeá nešpecializujem.

 Čo očakávate od fedcupového súboja Slo-
vensko - Srbsko?

Aj keby prišli obe najlepšie Srbky - Jankovičová 
a Ivanovičová - čakám vyrovnané stretnutie. Ale 
musíme pamätať aj na Jovanovskú, tá hrá v tejto 
sezóne naozaj dobre. 

 V príjme z odmien sa blížite k svojmu prvé-
mu miliónu, čo sa môže stať už v tejto sezóne. 
Nedávno ste si kúpili byt v Bratislave. Radí vám 
niekto ako investovať?

Treba pamätať aj na to, že veľa miniem na 
cestách, platím si všetko sama. Ešte ich nie je tak 
veľa, aby som investovala. Zatiaľ mi stačia rady 
rodičov, oni sa starajú o  moje peniaze. A  ja sa 
starám o tenis. 

 Aká je vaša vízia na rok 2011?

Vrátiť sa tam, kde som v minulosti bola. Keby 
som bola ešte vyššie ako štyridsiata na svete, bola 
by som na konci roka veľmi spokojná.  

 Zuzana WISTEROVÁ

Plán je jasný - návrat hore
S Magdalénou RYBÁRIKOVOU o tenise, kariére i triumfe v americkom Memphise

Magdaléna Rybáriková (22) sa víťazstvom na februárovom turnaji v Memphise odlepila 
z konca prvej stovky svetového rebríčka. Piešťanská rodáčka, zverenka tenisového trénera 
Martina Hromca a kondičného Kristiána Cupáka,  si v posledných mesiacoch nezlepšila rekord 
v žonglovaní s loptou, ktorú udrží na nohe 268-krát, ale vo svetovom rebríčku sa výrazne 
zlepšila. Aktuálne je 67., od najlepšieho postavenia v kariére ju delí 27 priečok. 

2525  



Rád by som sa podelil o  moju 
skúsenosť s  organizovaním mixové-
ho turnaja prostredníctvom portálu 
www.zasportujsiopen.sk. Na začiatku 
je vždy dôležitý nápad. Ja som si 
chcel zahrať s  manželkou miešanú 
štvorhru na turnaji tak, aby sme si 
zahrali viac ako len jeden krátky set 
do 6. Naša úroveň síce vyhovuje tým 
najnáročnejším kritériam z hľadiska 
umeleckého prednesu (sme predsa 
bývalí tanečníci), avšak športová 
kvalita je zatiaľ skôr iba v rovine že-
lania. Takže: ak sme chceli mať turnaj 
bodľa nášho gusta, museli sme si ho 
zorganizovať sami.

Na začiatku bolo dôležité stanoviť 
si isté kritéria na systém tunaja, počet 
účastníkov a samozrejme aj úroveň, 
ktorú sme chceli ponúknuť z hľadiska 
zázemia na turnaji. Predsa len turnaj 
v miešanej štvorhre je viac spoločen-
ská udalosť, ako turnaj, na ktorom 
ide iba o víťazstvo za každú cenu. Tak 
sme si museli nájsť vhodné prostredie. 
Mali sme obrovské štastie. Len pár 
minút cesty od Bratislavy, v  neďa-

lekom Malinove, vyrastá prekrásny 
športovo - rekreačný komplex ELFO 
CLUB s perfektným vybavením. Už 
dnes ponúka, okrem iného, aj dva 
nádherné priestranné kryté dvorce s 
príjemným kobercovým povrchom, 
ktorý sa ukázal ako veľmi „priateľský“ 
pre kolená. 

Na www.zasportujsiopen.sk mi 
zverejnili propozície turnaja 
s  dostatočným predsti-
hom, vytvorili fórum 
na prihlasovanie 
párov a  ostatné 
už išlo samo. Ad-
ministrátor roz-
poslal všetkým 
u ž í v a t e ľ o m 
portálu správu 
o konaní turnaja 
(hovoríme o viac 
ako 100 poten-
ciálnych účastníkoch na 16 miest. 
V systéme je predsa len menej žien, 
celkovo však viac ako 600 ľudí. A stále 
pribúdajú.). 

Turnaj sa objavil 7. januára 2011 

na portáli a už 17. januára bolo ne-
skoro pre tých, ktorí zaváhali a mysle-
li si, že majú čas. Bolo to mesiac pred 
začiatkom turnaja. Treba vyzdvih-
núť, že portál umožnuje „on-line“ sle-
dovanie prihlášok, fórum zabezpečuje 
korektnosť a poriadok v prihlasovaní. 
To všetko robilo turnaj vysoko viery-
hodným a  korektným. Keďže dopyt 

bol väčší ako ponuka, nebol 
problém na poslednú chvíľu 

vymeniť účastníkov, ktorí 
vzdali boj so zákernou 

chrípkou resp. zra-
nením. Vzhľadom 
na skutočnosť, že 
prihláška bola 
akceptovaná až 
po zaplatení štar-
tovného, stačilo 
už iba v stanove-
ný čas vylosovať, 

zverejniť prezentáciu párov a rozpis 
zápasov a  turnaj sa mohol začať. 
Žiadne esemesky, telefonáty a  vy-
padnuté páry z dôvodu objektívnych 
„ne“povinností na poslednú chvíľu, 

akými sú zvyčajne pohreb susedovej 
mačky . 

To, že portál má svoju hodnotu 
a určite je prínosom, mi potvrdil aj 
bronzový z  turnaja Štefan „Pišta“ 
Ba, ktorý sám prevádzkuje štyri 
kurty v lete aj v zime a usporadúva 
niekoľko turnajov ročne. Úprimne 
sa posťažoval: vraj aký je to problém 
vždy odkomunikovať s  účastníkmi 
prihlášky, odhlášky, prosby a otázky 
ohľadne turnaja. V portáli rozpoznal 
okamžite perfektného pomocníka pre 
organizáciu svojich turnajov napriek 
tomu, že predtým o ňom nemal vôbec 
žiadne informácie. Veľmi jednoduchá 
komunikácia, prehľadnosť, samopri-
hlasovanie a  časovo transparentná 
následnosť záznamov a príspevkov, to 
všetko sú atribúty, ktoré napomáhajú 
ušetriť potenciálnemu usporiadateľo-
vi nielen čas, ale aj peniaze. Navyše, 
ak sa ukáže, že nie je dostatočný 
záujem, je dosť času na zmenu termí-
nu, typu turnaja resp. úplné zrušenie 
rezervácie kurtov.

Erich SIEBENSTICH 

Ako usporiadať turnaj
pomocou www.zasportujsiopen.sk

S Dominikou by vyhral každý

FINÁLE
Peter Varhelyi, Dominika Bartová – Svetozár Angst, 

Henrieta Absolonová 6:2

O 3. MIESTO
Štefan Ba, Eva Filipová – Vladimír Krčmárik, Jana 

Sekerová 6:3  

Základný vzorec turnaja ELFO CLUB MIX 
CUP bol: 4 skupiny x 4 páry + následne pavúky 
podľa poradia v skupinách. Väčšinou sa na kaž-
dom turnaji nájde zopár favoritov s početným 
komparzom, avšak na tento turnaj si usporiada-
telia „kúpili“ až príliš kvalitný a hviezdny kom-
parz, čo sa ukázalo hneď po zverejnení rozdelenia 
skupín. Strieborný Sveťo Angst, ostrieľaný to 
svetobežník, loboval okamžite u  usporiadateľa 
esemeskou. 

„Vymením skupinu. Značka: súrne.“ 
Asi šípil, že cesta z ich skupiny do fi nále bude 

veľmi tŕnistá. Nakoniec sa práve táto skupina uká-
zala ako najsilnejšia a dva páry z nej sa napokon 
stretli vo fi nále. Rozhodujúcou sa ukázala lepšia 
stratégia víťazov, ktorí v prvom zápase skupiny 
„pustili perie“, naoko veľmi ľahko, práve Sveťovi 
s partnerkou (asi aby ich zmiatli), aby sa následne 
vydali na spanilú jazdu za víťazstvom. 

Škandál sa odohral ešte pred turnajom, keď 
neskoršia víťazka Dominika Bartová, podľa dobre 
informovaného a utajeného zdroja, vraj zámerne 
poslala pani chrípku za pôvodne prihlásenou 
Evkou Wirthovou, aby si mohla zahrať na turnaji 
namiesto nej (a vraj nie je dôležité zvíťaziť, ale zú-
častniť sa...) Dominika je tradične ozdobou kaž-
dého turnaja a niet divu, že sa popri nej rozohral 
k skvelému výkonu aj jej partner Peter Varhelyi. 
A  spoločne turnaj vyhrali. Najlepšie o  kvalite 
Dominikinej hry svedčia slová jej partnera, ktorý 
iba skonštatoval, že s Dominikou by vyhral tento 
turnaj každý prihlásený muž. Napriek tomu, že 
som hral na turnaji aj ja, a   teoreticky by som 
s Dominkou mohol vyhrať, partnerku nevyme-
ním. A  pôjdem s  ňou na ďalší podobný turnaj 
opäť rád prehrať.          (es)

Zľava finalisti 
Svetozár ANGST, Henrieta ABSOLONOVÁ, 
víťazi Peter VARHELYI, Dominika BARTOVÁ a tretí Eva FILIPOVÁ, Štefan BA

ELFO CLUB MIX CUP VO FAKTOCH

SIBAMAC_A4_bez_spadavky.eps   21.8.2006   16:07:20
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Najlepšia tenisová obuv roka

Tenis vyžaduje silu, vytrvalosť, 
rýchlosť a  náruživosť. Ak hľadáte 
model, ktorý je takmer dokonalým 
spojením všetkých týchto znakov, 
potom existuje len jeden: GEL-Re-
solution 3. V roku 2010 vo francúz-
skom odbornom časopise „Grand 
Chelem“ a  v  roku 2009 aj v  jeho 
americkom náprotivku „Tennis 
magazine“ bol model GEL-Resolu-
tion zvolený „najlepšou tenisovou 
obuvou roka“.

To sú vyznamenania, z  ktorých 
má spoločnosť ASICS samozrejme 
veľkú radosť, ktorá však taktiež po-
báda k tomu, aby sme obuv naďalej 
zdokonaľovali. Preto nie je veľkým 
prekvapením, že nová tretia generá-
cia bola kompletne obnovená a vo 
všetkých oblastiach zdokonalená. 
Výsledok: GEL-Resolution 3 sa stal 
dôležitým doplnkom ovplyvňujú-
cim priebeh hry na najvyššej úrovni 
- pre mužov aj pre ženy.

Vďaka oddeleným okám v  šnuro-
vacom systéme je možné docieliť ešte 
dokonalejšie individuálne prispôso-
benie topánky chodidlu. Nová časť 
pre uloženie prstov Flexion-Fit zaistí 
svojou novou segmentáciou použitých 
častí viac fl exibility, stability, bezpečia 
a odolnosti – a to i v extrémnych situá-
ciách, ktoré pri hre vzniknú. Inovatívny 
systém 3x7-Personal-Heel-Fit zaru-
čuje dokonalé držanie päty. Spojenie 
priehlavkovej časti a jazyka zabraňuje 
prenikaniu piesku a  popola. Navyše 
sa v  prednej časti chodidla nachádza 
systém P-Guard, ktorý je odolný proti 
oderu, a pohodlná hygienická a vyme-
niteľná vnútorná stielka EVA. 

Osvedčený systém GEL zaisťuje 
optimálnu redukciu tlaku a  nárazov 
v  pätovej časti a  na bruškách prstov. 
V strednej podošve sa nachádza nový 
systém T-TRUSS, ktorý poskytuje 
väčšiu stabilitu v  strednej časti cho-
didla a  dokonalejšiu oporu v  pätovej 
časti. Nešmykľavá vonkajšia podošva 
AHAR® vás presvedčí tromi špeciál-
nymi otočnými bodmi PIVOT, ktoré 
slúžia ako podpora pri správnom bio-
mechanickom priebehu pohybu hráča. 
Game, set, match – ASICS!

GEL-Resolution 3 
– aktuálne meradlo medzi 

tenisovými modelmi ASICS 

Nové technológie, 
osvedčený výkon
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Jeho meno znie Miloš Raonič. 
Ale píše si Milos Raonic. Lebo je 
Kanaďan – i  keď chorvátskeho 
pôvodu. Jeho meno sa učili na 
začiatku sezóny vyslovovať ľudia 
z médií i fanúšikovia.

Dvadsaťročný rodák z čierno-
horskej Podgorice sa do Kanady 
sťahoval s  rodičmi ako trojroč-
ný. S  tenisom začínal v  ôsmich. 
S  otcom, ktorý nosil na dvorce 
nahrávací stroj, používali dvorce 
ráno o 6.30 a večer po 21. hodine. 
Vtedy bol ich prenájom najlac-
nejší. Ako chlapec obdivoval Peta 
Samprasa, všetky jeho zápasy si 
nahrával z televízie.

Bez štyroch centimetrov má 
Milos dva metre. Výška mu umož-
ňuje výborne servovať, podanie 
je jeho najväčšou zbraňou. Ra-
ketovým štartom do tejto sezóny 
šokoval – na Australian Open sa 
ako 152. hráč svetového rebríč-
ka prebojoval z  kvalifi kácie do 
hlavného turnaja, v  ktorom ho 
až v osemfi nále zastavil Španiel 
Ferrer. V San José získal svoj prvý 
titul na okruhu ATP a  v  Mem-
phise bol vo finále. Odrazu sa 
v počítači ocitol na 37. mieste!

Keď vlani ako kvalifi kant na-
razil v  Tokiu v  druhom kole na 
Nadala a prehral s ním 4:6, 4:6, 
prvý hráč sveta hodnotil Raonica 

veľmi pozitívne: „Môže sa stať 
veľmi dobrým tenistom. Už čosko-
ro dosiahne špičkovú pozíciu...“ 
predpovedal Španiel. 

Raonic, fanúšik futbalistov 
Realu Madrid, má blízko k Špa-
nielom. Jeho trénerom je býva-
lý španielsky profesionál Galo 
Blanco, v Španielsku veľa trénuje. 
Keď vyhral v  San José, medzi 
gratulantmi boli španielski tenisti 
Almagro i  Albert Costa. „Berú 
ma ako svojho,“ poznamenal 
Kanaďan. Almagro je jeho častým 
tréningovým partnerom.

Pri premiérovom titule nechý-
bal Milosov otec. „To bolo skvelé,“ 
nadšene hovoril mladík, ktorému 
v  čase, keď sa chystal prevziať 
trofej, z domu telefonovala mama 
a  sestra. Nad tým, na čo minie 
prvú veľkú prémiu, si hlavu ne-
lámal: „Možno si dožičím teraz 
lepšie jedlo v dobrej reštaurácii...“ 
Milos je podľa záľub skromný. 
Trochu študuje, chce vedieť viac 
o  fi nanciách, ale necíti potrebu 
chodiť za zábavou von. „Radšej 
som s mojou rodinou,“ vraví.

Vlani debutoval Raonic v Da-
vis Cupe a  začiatkom marca 
bol už kľúčovým hráčom Ka-
nady v  Mexiku, kde sa po-
staral o  tri zo štyroch bodov 
víťazného tímu.              (zw)

Dvaja bombardéri po finále v  Memphise – víťazný Andy RODDICK 
a finalista Milos RAONIC

VÝHRADNÝ DOVOZCA :
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.  
JUNÁCKA 6
832 80 BRATISLAVA
TEL/FAX: 02 44636666 
MOBIL: 0905278855
email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

PODPORA MLADÝCH TALENTOV:
(SCOUTING A SPONZORING) 

email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

Raonic má na konte
viac es ako Roddick

Najviac es do 7. 3. 2011
 PORADIE HRÁČ POČET ES POČET ZÁPASOV
 1. Milos Raonic (Kanada) 303 15

 2. Andy Roddick (USA) 221 14

 3. Kevin Anderson (JAR) 207 15

 4. Ivo Karlovic (Chorátsko) 204 9

 5. Robin Söderling (Švédsko) 193 18



Vä šina slovenských tenistov vyrastá na antuke. Naopak,
vä šina svetových turnajov sa hrá na tvrdom povrchu. A po et
„hard kurtov“  rýchlo narastá aj v Európe. Je to najmä pre ich 
jednoduchú údržbu, ekonomickú prevádzku, výborné a konštantné 
herné vlastnosti. Tvrdý povrch svetovej kvality je kone ne dostupný 
aj na Slovensku.
Spolo nos  Koratex, a.s., je výhradným dovozcom napríklad aj
o  ciálneho povrchu Australian Open. Zabezpe uje komplexné
riešenie výstavby alebo rekonštrukcie tenisových kurtov v interiéri
aj v exteriéri. Špecializuje sa predovšetkým na zna kový syntetický 
povrch (akrylátový, kau ukový, umelá tráva), ktorý sa v prípade
záujmu môže využíva  aj na iné športy.
Tvrdý akrylátový povrch PLEXIPAVE od  rmy California Products,
Corp. z USA sa používa okrem Australian Open (typ Plexicushion
Prestige) aj na alších špi kových turnajoch ATP – Indian Wells 
v USA (Plexipave IW), Doha (Katar), turnaje v Brisbane, Delray 
Beach, Sydney, Los Angeles, Memphise a Štokholme a WTA 
v Brisbane, Aucklande, Hobarte, Sydney, Melbourne, Indian Wells, 
China Open at .
Bezkonkuren nou výhodou povrchu PLEXIPAVE je možnos
inštalácie v exteriéri aj v interiéri. Takže v jednom tenisovom areáli
môžu by  dvorce v hale aj vonku s úplne identickým povrchom. Popri
skvelých herných vlastnostiach a nenáro nej údržbe poskytujú

alšiu výhodu – rýchlos  povrchu sa dá kedyko vek zmeni  vrchným
náterom. Navyše si v prípade záujmu môžete vybra  typ s elastickými
medzivrstvami. Tie dávajú celému systému pružnos  a umož ujú
nielen pohodlný pohyb a bezpe nos , ale aj ochranu k bov hrá ov
pred opotrebovaním vplyvom nárazovej energie.
Ak sa chcete dozvedie  viac, kliknite na www.koratex.sk alebo si
pre ítajte názory tenisových expertov na povrch PLEXIPAVE.

PLEXIPAVE – ESO MEDZI TENISOVÝMI POVRCHMI
Oficiálny povrch Australian Open dostupný už aj na Slovensku

• Tenisová hala penzión Teniscentrum v Tatranskej Lomnici,  
povrch Plexipave Plexicushion Prestige

• Tenisová hala v Pezinku, 
povrch Plexipave Plexicushion Prestige

• Viacúčelové ihrisko pri hoteli Kontakt v Starej Lesnej, 
povrch Plexipave Plexicushion Prestige

Rozhovor s tenisovými odborníkmi
Úspešní slovenskí tenisti a tréneri majú bohaté skúsenosti s povrchom 
po celom svete. Spýtali sme sa preto Jána Krošláka, Branislava 
Stankovi a a Mariána Vajdu (trénera aktuálneho ví aza Australian 
Open 2011) na ich poh ad na povrch Plexipave v porovnaní s inými 
druhmi tvrdého povrchu aj v porovnaní s tradi nou slovenskou 
antukou.

Tvrdý tenisový povrch, tzv. „hardkurt“ bol vždy rozšírený najmä 
v zámorí, teraz je oraz populárnejší aj v Európe. V om vidíte 
hlavné dôvody jeho rastúcej ob úbenosti?
JK: Hardcourty ob ubujem odjakživa, vyhovujú mi pre rýchlos . 
Oproti iným povrchom majú aj alšie výhody – okamžitý štart 
na loptu bez pošmyknutia, lepšie dobrzdenie a konštantný odskok 
lopty. 
BS: V prospech tohto povrchu hovoria viaceré atribúty – jednoduchá 
údržba, úspora asu, úprava, farebnos  at . Významným momentom 
je aj viacú elovos  – teda možnos  využi  ho aj na iné športy. 

Aký je názor odborníkov na vhodnos  využívania tvrdého povrchu 
na tréning detí zo zdravotného h adiska? 
JK: Je to zbyto ne nafúknuté. V USA, Austrálii, Ázii a inde trénujú 
na hardkurtoch deti aj seniori. Mládežnícke sú aže tiež fungujú 
bez pripomienok lekárov. 

Máte osobné skúsenosti s povrchom Plexipave z Australian Open? 
Ako ho hodnotíte? 
BS: Mám skúsenosti s týmto povrchom a moja známka pre tento 
povrch je 1*. 

Špeciálne otázky Mariánovi Vajdovi, 
trénerovi Novaka Djokoviča
Ste nielen bývalým úspešným hrá om, ale aj úspešným trénerom 
Novaka Djokovi a, ktorý už druhýkrát zví azil na Australian Open 
na povrchu Plexipave Plexicushion Prestige. Zdá sa, že vášmu 
zverencovi tento typ povrchu ve mi vyhovuje... 
Presne tak, je to jeho ob úbený povrch. Plexipave mu je šitý na mieru. 

V om vidíte herné prednosti vášho zverenca  na spomenutom 
povrchu? 
U Novaka vidím prednosti v pohybe bez lopty, v štarte na loptu, 
v prechode na sie . V podstate je na tomto povrchu doma, o bolo 
nakoniec vidie  aj na samotnom turnaji v Melbourne. 

Ak by ste mali porovna  viaceré typy hardkurtov, na ktorých sa hrajú 
turnaje ATP a WTA, aké by bolo vaše hodnotenie? 
V podstate ich nerozlišujeme, skôr sa im prispôsobujeme. Každý 
je iný, jeden rýchlejší, druhý pomalší. Hral som aj na Plexipave 
v tenisovej hale penziónu Teniscentrum v Tatranskej Lomnici. Boli to 
výborné kurty, urobili na m a ve mi dobrý dojem, hralo sa mi na nich 
perfektne.

akujeme všetkým za rozhovor a prajeme ve a životných 
a tenisových úspechov. 
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Vyberte si šampióna medzi tvrdými povrchmi 
– Plexipave. My vám ho z voleja dodáme, 
namontujeme a poradíme s jeho údržbou. 
Vďaka elastickým medzivrstvám je pohyb na ňom 
pohodlný a bezpečný. Navyše, rýchlosť povrchu 
prispôsobíme presne vašim predstavám. 

Koratex a.s., Tuhovská 16, 830 06 Bratislava
tel.: +421 2 4910 4444, +421 915 795 414, 
tomso@koratex.sk
 www.koratex.sk

PLEXIPAVE – eso v tenisových povrchoch
Oficiálny povrch Australian Open dostupný na Slovensku

Koratex_SlovenskyTenis_190x137.indd   1 3/15/11   4:35:54 PM

Pred čosi viac ako rokom bola Dinara 
Safi nová svetová jednotka, koncom febru-
ára bola až 113. na svete! V Indian Wells, 
kde v druhom kole vyradila Hantuchovú, 
zvíťazila na turnaji v dvoch zápasoch za 
sebou po prvý raz od septembra 2010. 
Safinová priznala, že pred niekoľkými 
týždňami uvažovala o  ukončení kariéry 
po tom, ako vo svetovom rebríčku vypadla 
z najlepšej stovky. Zavesiť raketu na klinec 
chcela po Australian Open, kde v prvom 
kole prehrala s neskoršou víťazkou Kim 
Clijstersovou 0:6, 0:6. „Po Austrálii som 
prišla domov do Moskvy na Pohár federá-
cie. Vtedy som povedala mame: Končím, 
už niečo také nechcem zažiť! Bolo to pre 

mňa ťažké, lebo som vedela, že o týždeň 
mám začať spoluprácu s  novým tréne-
rom,“ povedala Safi nová. „Vtedy som sa 
sama seba pýtala, či sa dokážem vrátiť. 
Okrem toho som si však uvedomila, že sa 
nemám vzdávať. Moja mama mi povedala, 
aby som ostala pozitívne naladená. Na 
kurte som sa však necítila dobre. Bolo to 
pre mňa kruté, pretože tenis mám rada. 
Ale ak človeku neprináša radosť, je to 
trápenie. Keď sa však nevzdá, ide ďalej 
a povie si, ‚v poriadku, nemala som svoj 
deň, musím tvrdšie trénovať.‘ Safi novú 
začal trénovať bývalý taliansky profesionál 
Davide Sanguinetti. Na snímke po víťaz-
stve nad Hantuchovou v Indian Wells.

Oko vlastní Sony
Gigant na poli elektronického prie-

myslu Sony úspešne zavŕšil odkúpenie 
spoločnosti Hawk-Eye (jastrabie oko), 
ktorá sa špecializuje na určovanie 
dráhy letu a dopadu loptičky pri tenise 
a krikete. Finančné podrobnosti trans-
feru nezverejnili, ale trhová hodnota 
britskej fi rmy sa pohybuje okolo 20 
miliónov libier. Viceprezidentka Sony 
Europe Naomi Climerová uviedla, že 
Hawk-Eye si vyslúžil celosvetovú re-
putáciu vďaka „vyriešeniu diskutabil-
ných situácií vo svete športu.“ Jastrabie 
oko sa už používa aj pri snookeri, ale 
Medzinárodná futbalová federácia 
(FIFA) sa zatiaľ úspešne bráni vyu-
žívaniu tejto sofi stikovanej techniky.

Šokujúca správa prišla začiatkom 
marca: americkej tenistke Serene 
Williamsovej diagnostikovali pľúcnu 
embóliu. Bývalá svetová jednotka sa 
podrobila liečebnému zákroku na kli-
nike v Los Angeles. Jej návrat na dvorce 
sa opäť odďaluje.

Serena hrala tenis súťažne naposledy 
vlani vo Wimbledone. V júli si porezala 
v mníchovskej reštaurácii pravú nohu 
tak komplikovane – ale aj dosť záhad-
ne – že musela podstúpiť dve operácie. 
K problému s nohou sa pridružila neča-
kane pľúcna embólia. Trinásťnásobnú 

grandslamovú šampiónku, i jej blízke 
okolie a  fanúšikov, vážne zdravotné 
ťažkosti zaskočili. „Modlím sa, aby 
to bolo čo najskôr za mnou,“ uviedla 
29-ročná Serena Williamsová. Hoci 
si želá čo najskorší návrat na dvorce, 
dokonca spomína začiatok leta, táto 
otázka je dosť neistá. Podľa odborní-
kov trvá liečba pľúcnej embólie šesť až 
dvanásť mesiacov. Ochorenie vzniká, 
keď sa v tele utvorí krvná zrazenina, 
jej časť sa utrhne a cievnym riečiskom 
doputuje až do srdca a odtiaľ do pľúc-
nych tepien. 

 „Držím jej palce,“ povzbudila ju 
na diaľku Belgičanka Kim Clijstersová 
a s veľkým uznaním uviedla, že ju pova-
žuje za najlepšiu tenistku všetkých čias. 
Dánka Caroline Wozniacka sa po ceste 
do kalifornského Indian Wells zastavila 
v Los Angeles a navštívila Serenu. „Vy-
zerá dobre, ale si musí dávať pozor,“ 
referovala aktuálna svetová jednotka. 

„Cítim sa každým dňom lepšie,“ 
uviedla Američanka na svojej inter-
netovej stránke ďakujúc všetkým, ktorí 
jej v náročnom období vyjadrili svoju 
podporu.       (zw)

Serena WILLIAMSOVÁ pár dní 
predtým, ako jej diagnostikovali 
pľúcnu embóliu, na oscarovej 
párty Vanity Fair

Serena v problémoch

Safinová chcela skončiť
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Týždeň predtým bol zverenec 
trénera Miloslava Grolmusa vo 
finále podobného juniorského 
podujatia v Litve a hneď po turnaji 
v JAR štartoval na prestížnom BNP 
Paribas Zürich Open. Na exhibičnej 
akcii  s mottom „Kde sa šampióni 
stretávajú s talentami“ vyhral Ho-
ranský v Saalsporthalle medzi juni-

ormi a zahral si po boku Michaela 
Sticha. Nemecko-slovenská dvojica 
podľahla francúzsko-českej Henri 
Leconte, Jiří Veselý 6:8.

V juniorskom turnaji začal Filip 
v  skupine víťazstvom nad Jiřím 
Veselým 6:4, 3:6, 10:7 (zápasový 
tajbrejk), potom prehral s domá-
cim Alexandrom Ritschardom 

6:7(3), 6:7(3) a zvíťazil nad Britom 
Liamom Broadym 6:4, 3:6 - 10:4. 
Skupinu vyhral a  vo fi nále zdolal 
ďalšieho Brita Olivera Goldinga 
6:3, 6:7 - 10:3. 

„Juniori brali turnaj veľmi vážne. 
Zišla sa na ňom silná konkurencia. 
Piatich hráčov TOP 10 dopĺňali 
dvaja najlepší Švajčiari a Brit Bro-
ady,“ hovorí o zürišskom podujatí 
tréner Milo Grolmus. Hneď prvý 
zápas s  Veselým mal v  sebe mi-
moriadny náboj a  výhra zdvihla 
Filipovi sebavedomie. Ale aj fakt, 
že nastupoval pred trojtisícovým 
publikom po súboji Leconte – Stich 
a pred dvojhrou Muster – Sampras.

Uprostred marca dostal Horan-
ský voľno na maturitné písomky, 
koncom mesiaca už opäť zarezával. 
„Kvôli situácii v  Japonsku sme 
zrušili ázijský výjazd, ukončili 
sme zimnú sezónu a  sústredíme 
sa na prípravu na aprílové mužské 
turnaje. V lete chceme kombinovať 
mužské podujatia so špičkovými 
juniorskými, v pláne ich máme po 
desať. Filip je medzi juniormi devia-
ty na svete a túto pozíciu by si mal 
udržať a ešte zlepšiť,“ dodal Grol-
mus. Má to svoj veľký význam - naj-
lepší desiati juniori dostávajú vždy 
voľné karty do mužských turnajov 
pre nasledujúcu sezónu.    (zw)

Filip Horanský, slovenská juniorská jednotka, sa po víťazstve 
v juniorskej štvorhre na Australian Open po boku českej svetovej 
jednotky Veselého, dočkal aj singlového titulu. V  juhoafrickom 
Potchefstroome stratil v piatich zápasoch na podujatí so štatútom 
Grade 2 jediný set. Vo fi nále zvíťazil nad Belgičanom Kimmerom 
Coppejansom 4:6, 6:0, 6:0. 

Filip HORANSKÝ v Zürichu vyhral v juniorskej konkurencii

Horanský s víťaznou sériou
V Zürichu sa najlepší slovenský junior medzi šampiónmi nestratil

Dlhoročný predseda Stredoslo-
venského tenisového zväzu Ladislav 
Longauer sa 10. apríla dožíva pek-
ného jubilea - prestupuje do vekovej 
kategórie 75+. Funkciu predsedu 
SsTZ vykonával nepretržite od roku 
1994 do októbra 2010. Spomenúť 

treba jeho zásluhu na udržaní ce-
listvosti Stredoslovenského regiónu, 
aj po novom územnom členení SR. 
V  rovnakom období bol aj členom 
výkonného výboru STZ, v súčasnosti 
je členom Rady STZ a  aktívnym 
rozhodcom.

Vitálny jubilant sa v mladosti vo 
svojej rodnej Podbrezovej okrem 
tenisu úspešne venoval aj hokeju, či 
volejbalu. No láskou a športom č. 1 
na celý život mu ostal tenis. Ako hráč 
niekedy súperov „prekvalifikoval“ 
na zberačov.  Ako  funkcionár mal 

a stále si drží kredit dôveryhodného 
a čestného človeka, vždy hľadajúceho 
riešenie pre potreby, či ambície ľudí 
tenisovej krvnej skupiny. 

Široký okruh priateľov želá nášmu 
Lacimu pevné zdravie a veľa pekných 
chvíľ strávených pri tenise.       (red.)

Jubilant prestupuje do novej kategórie
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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: 
  2. 5. 2011 – pondelok – 

1. kolo
  4. 5. 2011 – streda – se-

mifi nále a zápasy o  5. - 
8.miesto

  6. 5. 2011 – piatok – fi ná-
le a zápasy o umiestnenie

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

5.  Účastníci súťaže:

6.  Vyžrebovanie súťaže: 
15. 3. 2011 o 10,00 h. na 
STZ. Žrebovanie je zve-
rejnené na www.stz.sk 

Nasadenie a žrebovanie 

družstiev sa uskutoč-

ní podľa súčtu bodovej 

hodnoty získanej za 

umiestnenie v  posled-

ných troch ročníkoch 

extraligy (viď bod 5), 

pričom body sa zaráta-

vajú vo výške 100% (rok 

2010), 50% (rok 2009) 

a 25% (rok 2008) Platí 

princíp reciprocity, t.j. 

v  prípade, že sa v  nasle-

dujúcom ročníku súťaže 

stretnú družstvá, ktoré 

spolu hrali v  predchá-

dzajúcich rokoch, je au-

tomaticky usporiadate-

ľom tohto stretnutia (do-

mácim družstvom) TK/

TO, ktorý v  poslednom 

hranom stretnutí (od 

r. 2004) bol družstvom 

hostí, t.j. nemal výhodu 

domáceho prostredia. 

Ak sa stretnú družstvá, 

ktoré doposiaľ spolu ne-

hrali, výhoda domáceho 

prostredia je určená žre-

bom.
7.  Náhradné termíny: 

v  prípade nepriaznivého 
počasia sú družstvá po-
vinné ešte v deň stretnu-
tia odohrať, resp. dohrať 
stretnutie v  hale. V  ta-
komto prípade o  spô-
sobilosti dvorcov a  prí-
padnej čakacej dobe na 
zmenu počasia rozhodu-
je s konečnou platnosťou 
rozhodca, pričom zahájiť 
hru je nutné najneskôr 
o 13,00 h. príslušného 
dňa. Pokiaľ domáci klub 
nemá k dispozícii halu je 
povinný zabezpečiť odo-
hratie stretnutia v  hale 
(aj mimo svojho pôso-
biska) a  hosťujúci klub 
je povinný akceptovať 
výber haly.

8.  Hospodárske smerni-
ce: všetky stretnutia sú 
usporiadané v  réžii te-
nisových klubov. Ak ne-
dôjde k  inej dohode, tak 
hradí:

a) usporiadajúci klub 

všetky výdavky spojené 

s  usporiadaním stretnu-

tia, vrátane poplatkov 

rozhodcom a  výdavky 

svojho družstva pri stret-

nutí.

b) hosťujúci klub všetky 

výdavky svojho družstva 

spojené so stretnutím, t.j. 

cestovné, stravné a ubyto-

vanie. 

c) Slovenský tenisový 

zväz po ukončení súťa-

že dodá usporiadateľom 

jednotlivých stretnutí 

spotrebovaný počet lôpt 

na základe zápisov zo 

stretnutí.
9.  Lopty: WILSON US 

OPEN, každý zápas 
dvojhry, štvorhry a  tretí 
set sa hrá tromi nový-
mi loptami (v prípade, 
že tretí set je nahradený 
supertajbrekjkom lop-
ty sa nemenia). 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 dip-
lomy.

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

a) Zápasy v  stretnutí sa hrajú na 
dva vyhrané sety, v každom sete za 
stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (taj-
brejk 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, 23 
a 105.

2.  Štartujúci: štartujú družstvá podľa 
rozpisu 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 
kolektívnu registráciu na rok 2011. 
Družstvo štartuje na súpisku vyho-
tovenú klubom a  potvrdenú STZ. 
Za potvrdenú súpisku sa považuje 
súpiska zverejnená v  systéme eTe-
nis.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: 
do 31. 3. 2011, prostredníctvom 
systému eTenis. Súpisku spracova-
nú systémom eTenis netreba po-
sielať poštou. Na súpiske musí byť 
uvedených minimálne 5 hráčov. 
Všetci hráči uvedení na súpiske 
musia mať k  31.3.2011 platnú re-
gistráciu. Žiadny zahraničný hráč 
nemôže byť dopísaný na súpisku 
družstva po odohraní I. kola súťa-
že. Súpiska zverejnená a  vytlačená 
z  informačného systému eTenis je 
považovaná za ofi ciálny dokument 
pre štart družstva v stretnutí.

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

6.  Začiatky stretnutí: sú o  9,00 ho-
dine, hrá sa bez poludňajšej pre-
stávky. Začiatky stretnutí môžu 
byť podľa potreby posunuté po 
vzájomnej dohode kapitánov druž-
stiev. V takom prípade sú kapitáni 
oboch družstiev povinní, s  do-
statočným predstihom, písomne 
oznámiť súhlasné stanovisko s do-
hodnutým začiatkom stretnutia na 
STZ. Za vyrozumenie rozhodcu je 
zodpovedné domáce družstvo.

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

8.  Námietky: kluby ich môžu podá-
vať v  súlade s príslušnými ustano-
veniami SPT.

9.  Zápis o stretnutí:
  a) vyhotoví sa v  dvoch exemplá-

roch.
  b) ihneď po ukončení stretnutia je 

vrchný rozhodca povinný oznámiť 
výsledok stretnutia na telefónnom 
čísle 0905 822  532 (J. Siebensti-
chová). V  prípade neprítomnosti 
vrchného rozhodcu túto povinnosť 
preberá domáce družstvo.

c) domáce družstvo spracuje zápis 
cez systém eTenis. Takto spracovaný 
zápis netreba zasielať už na riadiaci 
orgán poštou.
d) domáce družstvo nemusí originál 
zasielať riadiacemu orgánu poštou, 
ale je povinné ho archivovať (mini-
málne do ukončenia aktuálnej sezó-
ny) a v prípade vznesenia námietok 
na vyžiadanie riadiaceho orgánu 
dodatočne doložiť.

10.  Rozhodcovia: vrchných rozhod-
cov na jednotlivé stretnutia delegu-
je STZ. 

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

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

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 dohrávku rozohraného stretnu-
tia
 34,- € za každé voľné miesto 
v zostave stretnutia (chýbajúci hráč)
 17,- € za nepredloženie súpisky 
vrchnému rozhodcovi 
 7,- € ak kapitán nemá rozhod-
covskú kvalifi káciu resp. oprávnenie 
STZ na výkon tejto funkcie
 17,- € ak funkciu kapitána pre-
vezme náhradník, ktorý nie je na 
súpiske a nepreukáže sa poverením 
klubu, resp. ak kapitán nie je prí-
tomný na stretnutí
15,- € neoprávnený štart hráča
 17,- € za neskoro resp. neúpl-
ne odovzdanú súpisku alebo zápis o 
stretnutí
- rozhodcovi
17,- € ak rozhodca neoznámi vý-
sledok zápasu na STZ (bod 9/b)

14.  Propagácia: usporiadajúci klub je 
povinný

a) zabezpečiť propagáciu stretnutí
b) zabezpečiť ukazovatele skóre 
s menovkami hráčov v každom zá-
pase.
STZ zabezpečí po ukončení súťa-
že informáciu pre médiá a  tlačové 
agentúry.

15.  Záverečné ustanovenia: všetky 
informácie (rozpis, žreb, súpis-
ky, kontakty, výsledky, schválené 
zmeny) budú priebežne uverejňo-
vané na internetovej stránke STZ 
www.stz.sk.

EXTRALIGA 2011 – ROZPIS SÚŤAŽE
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia

M u ž i :
 175 b  TK Slovan Bratislava (A)

 140 b  TK Slávia Agrofert STU Ba

 98 b  TC Empire Trnava (A)

 75 b  TK Ratufa Levice (A)

 65 b  TK Tatran 2007 Prešov (A)

 50 b  TK Kúpele Piešťany 

 20 b  TC Draci Matúškovo (A)

 3 b  TJ Slávia Právnik Ba 

Ž e n y :
 175 b  TK Slovan Bratislava 

 120 b  TK Ružomberok (A)

 100 b  TK Kúpele Piešťany

 75 b  TK Slávia Agrofert STU Ba

 70 b  TK Nitra

 63 b  TK Slávia Právnik Ba

 40 b  TC Dixon Tenisia B. Bystrica

 25 b  TK Žilina (A)
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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 30. 4. do 25. 6.

4.  Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na 
dvorcoch usporiadajúcich klubov, 
prípadne na dvorcoch nimi urče-
ných. 

5.  Účastníci súťaže: vyžrebovanie 
súťaže sa uskutoční 15. 3. 2011 
o 10.00 h na STZ.
I. liga muži
1.    TK Ratufa Levice (B) 
2.    TK Inter Bratislava
3.    TK Ružomberok
4.    TK Slovan Galanta (A)
5.    TC Dixon Tenisia B. Bystrica (A)
6.    TK F1 Poprad
7.    TKM Tlmače (A)
8.    TC Draci Matúškovo (B)
II. liga muži – západ
1.    VŠK Ekonóm Bratislava
2.    TC Topoľčany 
3.    TK Spoje Bratislava (A)
4.    TC Draci Matúškovo (C)
5.    ProSet Bratislava
6.    ATYP Interiér TK LOB D.N.V.
7.    BEST Bratislava
8.    TK Slovan Galanta (B)
II. liga muži – východ
1.    TK WLP Bardejov
2.    TK DRANaM Košice
3.    TK Spišská Nová Ves
4.    TK Tenis Centrum Bojnice
5.    TK Baník Prievidza
6.    Slávia ŽU Žilina (A)
7.    TKM Martin
8.    TK Žilina (A)
I. liga ženy
1.    TK Žilina (B)
2.    TK Ružomberok (B)
3.    TKM Martin
4.    TK Ratufa Levice
5.    TK Tenkur Trenčín
6.    TC Empire Trnava 
7.    TK 77 Skalica
8.    TK Hanaka Zlaté Moravce
II. liga ženy
1.    AŠK Skalica
2.    TK Jednotka
3.    TK Senica
4.    HTC Hlohovec
5.    TK Nová Generácia
6.    TK LOVE 4 TENNIS
7.    Tenisová Akadémia Prešov
8.    TK Šaľa

6. Termíny stretnutí: 
1. kolo – 30. 4. (4-8, 5-3, 6-2, 7-1)
2. kolo –   7. 5. (8-7, 1-6, 2-5, 3-4)
3. kolo – 28. 5. (3-8, 4-2, 5-1, 6-7)
4. kolo –   4. 6. (8-6, 7-5, 1-4, 2-3)
5. kolo – 11. 6. (2-8, 3-1, 4-7, 5-6)
6. kolo – 18. 6. (8-5, 6-4, 7-3, 1-2)
7. kolo – 25. 6. (1-8, 2-7, 3-6, 4-5)
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 
odohranie 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 stano-
viska k žiadosti a ak si družstvá spo-
ločne nedohodnú náhradný termín, 
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. liga) alebo kapitán domáceho 
družstva (II.liga). Rozhodca, v prí-
pade jeho neprítomnosti kapitán 
domáceho družstva, je oprávnený 
čakaciu dobu predĺžiť iba ak je reálne 
v deň stretnutia dohrať stretnutie 
v pôvodných podmienkach. Pokiaľ 
domáci klub nemá k dispozícii 
halu a stretnutie sa kvôli nepriazni 
počasia neuskutoční alebo nedohrá, 
náhradným termínom je nasledu-
júci deň alebo iný deň do začiatku 
nasledujúceho kola, na ktorom sa 
dohodnú kapitáni družstiev. Ak 
nedôjde k dohode kapitánov, zostáva 
v platnosti, že náhradný termín je 
nasledujúci deň. Záznam o dohode 
musí byť uvedený v zápise preruše-
ného (resp. nedohraného) stretnu-
tia. Ak sa pre nepriaznivé počasie 
ani v takto dohodnutom termíne 
stretnutie nemôže uskutočniť, určí 
náhradný termín STZ. 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 rozhod-
com a výdavky svojho družstva pri 
stretnutí,
b) hosťujúci klub všetky výdavky 
svojho družstva spojené so stret-
nutím, t.j. cestovné, stravné a uby-
tovanie. 

9.  Lopty: WILSON US OPEN, na každý 
zápas dvojhry, štvorhry tri nové lopty. 

1.  Predpis: hrá sa podľa SPT, plat-
ných 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 rozhod-
nutého stavu, po dohode oboch 
kapitánov, sa môže vo zvyšných 
zápasoch hrať prípadný rozhodu-
júci 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 
platnú registráciu do príslušného 
klubu, resp. schválené hosťovanie 
do tohto klubu.

3.  Podmienky štartu: klub musí 
mať kolektívnu registráciu na rok 
2011. Družstvo 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. 2011 prostredníctvom 
systému eTenis. Súpisku spraco-
vanú systémom eTenis netreba po-
sielať poštou. Na súpiske musí byť 
uvedených minimálne 5 hráčov. 
Všetci hráči uvedení na súpiske 
musia mať k 31.3.2011, platnú re-
gistráciu. Žiadny zahraničný hráč 
nemôže byť dopísaný na súpisku 
družstva po odohraní I. kola súťa-
že. Súpiska zverejnená a vytlačená 
z informačného systému eTenis je 
považovaná za ofi ciálny dokument 
pre štart družstva v stretnutí.

5.  Systém súťaže: hrá sa jednokolovo 
systémom každý s každým, 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 
vzájomnej dohode kapitánov 
družstiev a rozhodcu. Kapitáni 
oboch družstiev sú povinní, po 
dohode všetkých zúčastnených 
strán (obe družstvá a rozhodca), 
písomne (e-mailom) oznámiť sú-
hlasné stanovisko s dohodnutým 
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 zostupujúcich 
družstiev z I. ligy do príslušnej 
skupiny II. ligy (zostupovať môžu 
1-3 družstvá). 

8.  Námietky: kluby ich môžu podá-
vať v súlade s príslušnými ustano-
veniami SPT.

9.  Zápis o stretnutí:
a) vyhotoví sa v dvoch exem-
plároch
b) do zápisu stretnutia sa zapíšu 
hráči len ak boli nahlásené zostavy 
(podľa čl. 108 SP sa zostavy hlásia 
rozhodcovi len v prípade, že po-
veternostné podmienky nebránia 
zahájeniu stretnutia) 
c) domáce družstvo spracuje zápis 
cez systém eTenis. Takto spraco-
vaný zápis netreba zasielať už na 
riadiaci orgán poštou.
d) domáce družstvo nemusí ori-
ginál zasielať riadiacemu orgánu 
poštou, ale je povinné ho archi-
vovať (minimálne do ukončenia 
aktuálnej sezóny) a v prípade 
vznesenia námietok na vyžiada-
nie riadiaceho orgánu dodatočne 
doložiť.

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 
družstiev spoločný nástup pod 
vedením vrchného rozhodcu.

12.  Kapitáni družstiev: musia mať 
rozhodcovskú kvalifi káciu alebo 
minimálne oprávnenie STZ na 
výkon funkcie kapitána (pôvodne 
rozhodcovská kvalifikácia IV. 
Triedy).

13.  Poriadkové pokuty: sa udeľujú v 
súlade s jednotlivými ustanovenia-
mi SPT, osobitne:
664,- € odstúpenie družstva zo 
súťaže po vyžrebovaní
332,- € za nenastúpenie druž-
stva na stretnutie
166,- € za nenastúpenie druž-
stva na dohrávku rozohraného 
stretnutia
34,- € za každé voľné miesto v 
zostave stretnutia (chýbajúci hráč)
17,- € za nepredloženie súpisky 
vrchnému rozhodcovi 
7,- € ak kapitán nemá rozhod-
covskú kvalifikáciu resp. opráv-
nenie STZ na výkon tejto funkcie
 17,- € ak funkciu kapitána 
prevezme náhradník, ktorý nie je 
na súpiske a nepreukáže sa pove-
rením 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: všet-
ky informácie (rozpis, súpisky, 
kontakty, výsledky, schválené 
zmeny) budú priebežne uverejňo-
vané na internetovej stránke STZ 
www.stz.sk.

I. a II. LIGA 2011 – ROZPIS SÚŤAŽE
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia
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Medzinárodný turnaj staršieho žiactva

„The 18th PSS Piestany Cup“ TEJT Category 1 U14
15. - 22. 5. 2011

Miesto: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2
Riaditeľ turnaja: Ing. Rudolf Vrábel
 Tel./Fax: 033-7626628
 E-mail: tk.kupele.py@stonline.sk 
Uzávierka prihlášok: utorok, 19. apríl 2011 do 15.00  
 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: 15. - 16. 5. 2011 
 hlavná súťaž: 17. 5. - 22. 5. 2011
Prezentácia:  kvalifi kácia: sobota, 14. 5. 2011, 16.00 – 18.00 

hod. v klube
  hlavná súťaž: pondelok, 16. 5. 2011, 15.00 – 18.00 

hod. v klube
Počet štartujúcich:  kvalifi kácia: 48 CH + 48 D
 hlavná súťaž: 64 CH + 64 D
Povrch: antuka – 11 dvorcov
Lopty: Wilson US Open
Vklady: kvalifi kácia –  20 euro
 hlavná súťaž – 40 euro
Pobytové náklady:  kompletné bezplatné ubytovanie a stravovanie 

(hospitality) slovenských hráčov bude po-
skytnuté len pre členov ofi ciálneho družstva 
Slovenska

Ubytovanie:  rezervovať písomne do 10. 5. 2011 (fax alebo 
email)!!!

Školenie rozhodcov 
Slovenský tenisový zväz plánuje v prípade dostatočného počtu zá-

ujemcov usporiadať v októbri 2011 školenie rozhodcov II. a III. stupňa 
(bývalá II. a I. trieda). Preto žiadame všetkých záujemcov, aby vyplnili 
prihlasovací formulár na stránke www.stz.sk (sekcia rozhodcovský 
úsek). Na školenie II. stupňa sa môžu prihlásiť rozhodcovia, ktorí 
sú držitelia C licencie alebo III. rozhodcovskej triedy a  na školenie 
III. stupňa sa môžu prihlásiť rozhodcovia s B licenciou (II. trieda).

Dejiskom ďalšieho ročníka turnaja Giorgio Cup, o  ktorom nám referoval 
jeho organizátor Giorgio Jánošák, bola Zelená voda. Na podujatí štartovalo 
8 párov v dvoch skupinách, ktorých víťazi sa stretli vo finále.V ňom zvíťazila 
dvojica Brtko, Kollár nad párom Jánošík, Valašík, na treťom mieste skončili 
Durdík, Lapšanský. Na turnaji vládla výborná atmosféra, jeho účastníci si na 
záver zahrali aj futbal, po ktorom im chutil pripravený guláš.

VALAŠSKÝ POHÁR,
prvý test za hranicami

Na turnaji mladších žiakov o  Valašský pohár, ktorý organizoval vo 
februári Rožnovský tenisový klub, štartovalo 37 chlapcov. O prvom me-
dzinárodnom teste Ladislava Lörincza, hráča VSE TK Akademik Košice, 
nám napísal známy michalovský tenisový tréner Tibor Lešniak:

„V  príjemnom prostredí trojhaly sa hralo na tarafl exe. Organizátori 
zabezpečili skúseného rozhodcu a milo privítali všetkých hostí. Lörincz si 
v prvom kole hladko poradil s ostravským tenistom Štencelom (6:0, 6:0), 
ale v druhom podľahol  Pavelkovi z Frýdku Místku 2:6, 3:6. Vyčítať sa mu 
dá občasné urýchlené zahratie úderu a nesústredenosť v rozhodujúcich 
momentoch. Vo štvorhre nastúpilo 13 párov. Ladislav Lörincz po boku 
Dominika Holíša z  Rožnova postúpil až do fi nále, v  ktorom sa stretli 
s  druhým nasadeným párom Šenk, Závada (Frýdek Místek/Beskydský 
TK). Slovensko-česká dvojica prehrala 2:6, 4:6. Lörincz zanechal pri svojom 
prvom zahraničnom tenisovom výjazde dobrý dojem. Ide o pracovitého 
hráča, ktorý je svedomitý v tréningoch. 

Valašský pohár - zľava víťazi štvorhry Filip ŠENK, Ondrej ZÁVADA a finalisti 
Dominik HOLÍŠ, Ladislav LÖRINCZ

Knižná novinka 
pre trénerov

Pod názvom „Trénink koordinace v závod-
ním tenise“ vyšla nedávno 

užitočná česká knižka, 
ktorú si aj záujemco-
via zo Slovenska môžu 
zakúpiť na športovo-
technickom úseku STZ 
(cena 13 eur). Štvori-
ca autorov (Jiří Zháněl, 
Miroslav Černošek, Ivo 
Šilhánek, Jaroslav Soukup) 
sa v publikácii venuje tré-
ningu koordinácie ako kľú-
ča k úspešnému zvládnutiu 
tenisovej techniky. Knižka 
obsahuje prehľad viac ako 
300 možností ako trénovať 
koordináciu priamo na teni-
sovom dvorci a desiatky názor-
ných fotografi í z tréningu. Ako 
prezrádza titulná strana, knihu 
odporúča aj Petra Kvitová, aktu-
álna česká jednotka.
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GIORGIO CUP
na Zelenej vode
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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@azet.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

Marketingová manažérka

Ing. Darina Štuchalová

mobil: 0903/221 552

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 
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