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Na obálke Fed Cup Slovensko 
– Srbsko 2:3. Vľavo hore 
Daniela Hantuchová 
a Magdaléna Rybáriková, 
vpravo Jelena Jankovičová, 
dole skvelí slovenskí diváci 
a Dominika Cibulková, ktorá 
získala 2 body SR.
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Už-už sme oslavovali víťazstvo, 
no napokon sa všetko zvrtlo v náš 
neprospech. Hoci treba uznať, že aj 
prehrať zápas za stavu 6:2, 5:1 a 30:0 
je tiež do istej miery umenie... Ale 
irónia nie je namieste. Lebo naše 
aktérky neboli len pasívnymi člen-
kami komparzu. Všetci v  našom 
tábore tvrdia, že na toto fiasko nik 
tak rýchlo  nezabudne. Treba po-
stupovať opačne. Čo najrýchlejšie 
všetko hodiť za chrbát a s chladnou 
hlavou prijať fakt, že sme zo svetovej 
skupiny vypadli iba nešťastne!

opäť nás čaká tvrdá šichta

 Je to síce slabá útecha, ale nie 
hanba, lebo v  II. svetovej skupine 
Fed Cupu, kam sme sa teraz dostali, 
hrajú aj naši prípadní budúci súperi 
– Francúzsko, Bielorusko, Slovin-
sko, Argentína alebo Japonsko. 
A  to tiež nebude iba bezstarostná 
prechádzka sadom plnom ruží, ale 
tvrdá šichta, lebo aj naši súperi majú 
svoju kvalitu a  tiež  túžia postúpiť 
medzi elitu! 

Po sobote remíza

D. Cibulková – B. Jovanovská 4:6, 
6:3, 6:1. V  natrieskanom hľadisku 
Sibamac arény NTC si aj normálny 
radový divák už na začiatku úvodné-
ho setu určite všimol, že Jovanovská 
má priam vražedný forhend. Až po 
prehranom úvodnom sete to Ci-
bulková začala dávať svojej slabšie 
podávajúcej súperke častejšie do 
bekhendu a  zvýšenou agresivitou, 
podloženou tradične vynikajúcim 
pohybom, zaslúžene triumfovala. 
Slovenka pritom prehrávala o  set 
a brejk, ale od stavu 4:6, 2:3 si pripí-
sala 6 gemov v rade. Stretnutie trvalo 
138 minút. Stav 1:0.

D. Hantuchová – A. Ivanovičová 
2:6, 4:6. Našu reprezentantku neza-
stihol tento súboj v najlepšej forme 
a najhoršie bolo, že jej nevychádzalo 
podanie, takže nemohla súperku 
dostať pod želaný tlak.  A už tradič-
ne prichádzala o dôležité fiftíny po 
riskantných úderoch a  centimetro-
vých autoch. Ale Ivanovičovej treba 

uznať, že hrala výborne a s minimom 
nevynútených chýb. Navyše sa dobre 
pohybovala a vyhrala s prehľadom. 
Stretnutie trvalo 86 minút. Stav po 
prvom dni: 1:1.

v nedeľu sľubný štart

D. Cibulková – A. Ivanovičová 
6:4, 3:3, skreč Srbky. Bol to od 
začiatku veľmi zaujímavý duel, 
v ktorom si málokto odvážil tipovať 
výsledok. Nášmu táboru ostávalo len 
dúfať, že Ivanovičová nebude hrať tak 
dobre ako v zápase s Hantuchovou.  
Podobný scenár sa však nezopakoval, 
lebo Cibulková nemienila hrať druhé 
husle! Od začiatku sa do súperky bez 
rešpektu pustila, hrala agresívne, 
preháňala ju po dvorci a  nútila ju 
robiť chyby. Prvý set vyhrala (aj keď 
s problémami v jeho závere) celkom 
zaslúžene. To však Ivanovičovú 
naštartovalo, hneď v  úvode nasle-
dujúceho setu viedla 3:0 a  potom 
to prišlo!

Nechala si ošetriť zranené brušné 
svalstvo, a  keď srdnato bojujúca 
Dominika dotiahla stav na 3:3, stret-
nutie pre bolesti vzdala! Stretnutie 
trvalo 84 minút. Stav 2:1. 

D. Hantuchová – J. Jankovičová 
2:6, 6:3, 5:7. Proti silnejšej súperke 
zahrala naša reprezentantka lepšie 
ako v sobotu, no aj tak to nestačilo. 

Jankovičová vie, že pohyb nie je 
práve najsilnejšou stránkou našej 
reprezentantky, a  tak ju preháňala 
po dvorci ako najlepšie vedela. 
Z toho napokon aj vyťažila zaslúžené 
víťazstvo a odplatila tak Hantuchovej 
vlaňajšiu belehradskú prehru vo Fed 
Cupe. Stretnutie trvalo 167 minút. 
Stav 2:2.

urazili sme šťastenu

D. Hantuchová, M. Rybáriková 
– J. Jankovičová, A. Kruničová 6:2, 
5:7, 7:9. Po našom hladko vyhranom 
úvodnom sete si Srbky nestačili ani 
poriadne uvedomiť, čo sa to vlastne 
deje a v druhom prehrávali 1:5 a 0:30! 
Podľa žargónu pästiarov, vyzerali na 
uterák. Čelili i dvom mečbalom pri 
Hantuchovej podaní v  desiatej hre 
druhého setu... Opäť sa raz potvrdilo, 
že netreba kričať hop, kým nepre-
skočíš! Stačilo pár nevynútených 
a ťažko pochopiteľných chýb našich 
hráčok a začalo nám tiecť do topá-
nok. A všetko spôsobila iba 18-ročná 
a nenápadná Aleksandra Kruničová, 
ktorá sa skvele pohybovala, neraz 
nachytala na hruškách najmä Rybá-
rikovú a  prebrala k  životu dovtedy 
dosť laxne a  aj nepresne hrajúcu 
Jankovičovú. A to bol začiatok nášho 
konca! Nečakane a prekvapujúco sa 
Kruničová stala hlavnou osobnosťou 

Srbky prebrala z  kómy najmladšia hráčka!
 Fed Cup: Slovensko sa rozlúčilo so svetovou skupinou, hoci v rozhodujúcej štvorhre viedlo 6:2, 5:1 a 30:0!
Za takú drámu, o  akú sa postarali tenistky Slovenska a  Srbska 

v bratislavskom stretnutí 16. a 17. apríla o záchranu vo svetovej sku-
pine Pohára federácie, by sa určite nehanbil ani slávny Shakespeare! 
A platí to o každom dejstve. To, čo diváci zažili v priam neuveriteľnom 
záverečnom - vo štvorhre, sa vidí málokedy. 

Dominika CIBULKOVÁ splnila pozíciu tímovej jednotky Jelena JANKOVIČOVÁ v Bratislave potvrdila povesť hráčky TOP 10
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Fedcupový rebríček
18. 4. 2011

1. (1.) Taliansko 31 927
2. (2.) Rusko 24 165
3. (4.) Česko 16 470
4. (3.) USA 13 912
5. (5.) Belgicko 7775
6. (6.) Španielsko 7157
7. (10.) Srbsko 6115
8. (11.) Ukrajina 6070
9. (12.) Nemecko 5655

10. (8.) Austrália 4175
11. (7.) Slovensko 3950
12. (16.) Švajčiarsko 3445
13. (19.) Bielorusko 3267,5
14. (9.) Francúzsko 3200
15. (21.) Slovinsko 2907
16. (18.) Japonsko 2575
17. (13.) Estónsko 2500
18. (15.) Kanada 2425
19. (17.) Švédsko 2315
20. (23.) Kolumbia 1932
21. (14.) Argentína 1890

V zátvorke je predchádzajúce poradie.

na dvorci, na čo, žiaľ, naše hráčky prišli 
neskoro! Keby boli viac hrali na dovtedy 
ešte neprebudenú Jankovičovú, mohli 
sme sa z víťazstva tešiť my... Ale čo už 
narobíš s  rozliatym mliekom? Žiaľ, 
Rybárikovej výbuch veľmi negatívne 
ovplyvnil aj dovtedy výborne hrajúcu 
Hantuchovú, a tak sa z víťazstva rado-
vali Srbky. Stretnutie trvalo 197 minút. 
Konečný stav 2:3!

A  na záver: Všetky hráčky sa veľ-
mi uznanlivo vyjadrovali o  podpore 
obecenstva a  zhodne konštatovali, že 
bolo úžasné. Hantuchová povedala, že 
takú podporu hľadiska ešte nezažila, 
Cibulkovú v  zápase s  Jovanovskou 
povzbudzovalo tak, že mala z  toho až 
zimomriavky a  Rybárikovú najviac 
mrzelo to, že sklamala skvelých divákov. 
Naozaj treba dať pred nimi klobúk dolu. 
Najmä za nedeľu. Veď vydržať v hľadisku 
od obeda až do 21. hodiny a pritom neú-
navne povzbudzovať, to je paráda, ktorá 
si zaslúži maximálny obdiv!            (-rik)

Srbky prebrala z  kómy najmladšia hráčka!
 Fed Cup: Slovensko sa rozlúčilo so svetovou skupinou, hoci v rozhodujúcej štvorhre viedlo 6:2, 5:1 a 30:0!

FeD CuP
SvetovÁ SkuPina

SemiFinÁle
ruSko - talianSko 5:0; Zvonarevová - Erraniová 6:0, 6:2, 
Kuznecovová - Vinciová 6:2, 6:7(4), 6:1, Zvonarevová - Vinciová 
6:4, 6:2, Pavľučenkovová - Erraniová 7:6(5), 7:6(4), Makarovová, 
Pavľučenkovová - Briantiová, Camerinová 7:6(3), 6:1
BelGiCko - ČeSko 2:3; Flipkensová - Kvitová 2:6, 6:7(4), 
Wickmayerová - Záhlavová-Strýcová 6:4, 6:4, Wickmayerová 
- Kvitová 7:5, 4:6, 2:6, Flipkensová - Záhlavová-Strýcová 6:2, 
6:3, Flipkensová, Wickmayerová - Benešová, Záhlavová-Strý-
cová 4:6, 4:6

PlaY oFF o SvetovÚ SkuPinu
nemeCko - uSa 5:0; Petkovicová - McHalová 6:3, 6:4, Görge-
sová - Oudinová 6:2, 7:6(5), Petkovicová - Melanie Oudinová 
6:2, 6:3, Lisická - McHalová 6:3, 6:4, Görgesová, Grönefeldová 
- Huberová, Kingová 3:6, 6:3, 6:1
ŠPanielSko - FranCÚzSko 4:1; Martínezová-Sánchezová 
- Razzanová 6:2, 6:4, Medinová-Garriguesová - Rezaiová 5:7, 
7:6(4), 2:6, Martínezová-Sánchezová - Rezaiová 6:1, 6:4, Domín-
guezová-Linová - Parmentierová 6:4, 6:4, Medinová-Garrigue-
sová, Llagosterová-Vivesová - Cornetová,  Razzanová 6:4, 6:1
SlovenSko - SrBSko 2:3; Cibulková - Jovanovská 4:6, 6:3, 
6:1, Hantuchová - Ivanovičová 2:6, 4:6, Cibulková - Ivanovičová 
6:4, 3:3 - skreč Ivanovičej pre zranenie brušného svalstva, 
Hantuchová -  Jankovičová 2:6, 6:3, 5:7, Hantuchová, Rybári-
ková - Jankovičová, Kruničová 6:2, 5:7, 7:9
auStrÁlia - ukrajina 2:3; Grothová - Savčuková 6:1, 6:1, 
Rodionovová - Curenková 1:6, 4:6, Grothová - Curenková 6:1, 
6:3, Rodionovová - Savčuková 6:7(3), 6:7(12), Grothová, Rodi-
onovová -  Savčuková, Curenková 6:0, 6:7(3), 3:6

PlaY oFF o ii. SvetovÚ SkuPinu
BieloruSko - eStÓnSko 5:0; Azarenková - Kontaveitová 6:2, 
6:0, Govorcovová - Rüütelová 6:0, 6:0, Kustovová - Aniová 6:3, 
6:1, Govorcovová - Kontaveitová 6:0, 6:2, Kustovová, Pučeková 
- Aniová, Kontaveitová 6:2, 6:3
SlovinSko - kanaDa 3:2; Zecová-Peškiričová - Marinová 
3:6, 5:7, Hercogová - Bouchardová 6:0, 6:4, Hercogová - Mari-
nová 5:7, 6:2, 8:6, Zecová-Peškiričová - Bouchardová 4:6, 1:6, 
Hercogová, Srebotniková - Fichmanová, Marinová 7:6 (5), 6:2
ŠvajČiarSko - ŠvÉDSko 4:1; Bacsinszká - Larssonová 7:6 
(2), 6:1, Schnyderová - Arvidssonová 6:1, 6:0, Schnyderová - 
Larssonová 3:6, 7:5, 6:2, Bacsinszká - Arvidssonová 6:3, 6:1, 
Sadikovicová,  Vögeleová - Bražnikovová, Romová 5:7, 4:6
Zápas jaPonSko - arGentÍna preložili na 16. - 17. júl 2011.

Hrdinka srbského deblového páru Aleksadra KRUNIČOVÁ (vľavo) mala dôvod k oslave

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ a  Daniela HANTUCHOVÁ vlani v  Belehrade 
rozhodli o výhre Slovenska, tentoraz to do úspešného konca nedotiahli

Ana IVANOVIČOVÁ sa nechala v súboji s Cibulkovou ošetriť a potom vzdala
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Na záver stretnutia Slovensko 
– Srbsko budeme dlho spomínať. 
Eufória srbskej radosti z  víťazstva, 
ktoré po vývoji vo štvorhre hostia už 
nečakali, gradovala aj v  miestnosti 
pre tlačové konferencie. Srbský tím do 
nej vletel s kompletným sprievodom 
aspoň dvoch desiatok členov a bujaro 
pokračoval v  oslavách. Trochu sme 
im závideli... 

Pred rokom presne takto osla-
vovalo Slovensko v  Belehrade, hr-
dinkou bola Daniela Hantuchová 
s  tromi bodmi. Teraz zaknihovala 
0:3 (v  tomto roku spolu s prehrami 
s  Českom 0:5). „Prehra nás bude 
ešte dlho škrieť, veď sme boli veľmi 

blízko k víťazstvu nad jedným z naj-
lepších tímov na svete, ktorý prišiel 
do Bratislavy v najsilnejšom zložení 
s Jelenou Jankovičovou i Anou Iva-
novičovu,“ rekapitulovala Daniela. 
„Kebyže vyhráme, tak poviem, že 
to bol jeden z najkrajších víkendov 
v  mojej tenisovej kariére. Vo Fed 
Cupe hrám už 11 rokov, no ešte nikdy 
som nezažila takú atmosféru ako 
počas nedeľňajšej dvojhry proti Jelene 
Jankovičovej. Boli tam neuveriteľné 
emócie, diváci boli fantastickí. O to 
viac ma mrzí, že sme ich nepotešili 
ziskom tretieho bodu. Mali sme byť 
vo štvorhre oveľa odvážnejšie a do-
raziť ich, no prispôsobili sme sa ich 

hre, čo bola veľká chyba. 
Už to potom nebola taká 
klasická štvorhra. Bolo 
to skôr o tom, kto pokazí 
výmenu, čo nie je náš 
štýl. Srbky sa postupne 
dostali do tempa, rozo-
hrala sa im Kruničová 
a zápas sa začal otáčať.“

Aleksandra Kruničo-
vá, ktorú v  Bratislave 
trénuje Mojmír Mihal, 
objímala na tlačovke 
spoluhráčku Jankovi-
čovú a  ako spontán-
na tínedžerka veľkému 
vzoru vyznávala svoj 
obdiv: „Jelena hrá za 
Srbsko vždy ako o  ži-
vot a dá do toho všetko. 
Mám ju veľmi rada. Pre mňa to bol 
najťažší a  najdôležitejší fedcupový 
zápas v  doterajšej kariére, veď iba 
vo februári v zápase s Kanadou som 
debutovala v  tejto súťaži. Vtedy sa 
mi s  Marinovou podarilo vyrovnať 
z 0:5 na 5:5, no nedotiahla som to. 
Som šťastná, že teraz nám to s Jele-
nou vyšlo.“

Kapitán Dejan Vraneš ďakoval ce-
lému tímu: „Víťazstvo je jeho dielom. 
V sobotu zabrala Ana Ivanovičová, 
v nedeľu bola žolíkom Jelena Jankovi-
čová, ktorá vo dvojhre získala vyrov-
návajúci bod a po boku Aleksandry 
Kruničovej uspela aj vo štvorhre. 
Dievčatám sa podaril fantastický 
obrat, na dvorci nechali srdce.“. 

Zo svojho vystúpenia proti Srb-
sku mohla byť v  slovenskom tíme 
spokojná len Dominika Cibulková. 
Získala dva body, sršala optimiz-
mom, najmä po tom, čo posunula 
Slovensko do vedenia 2:1. „Nastúpila 

som na kurt povzbudená výhrou nad 
Jovanovskou, ktorá mi dodala veľa 
sebavedomia. Zo začiatku mi to až 
tak nešlo k lajnám, ale vedela som, že 
sa do toho dostanem. Dôležité bolo, 
že som ju tlačila. Videla som, že má 
zo mňa rešpekt. V druhom sete som 
začala pomalšie, bola som trochu 
zamrznutá. Veľmi mi pomohol štvrtý 
gem, v  ktorom som otočila z  0:40. 
Bolo dobre, že som Anino zranenie 
nebrala tak vážne. Je to prvá súper-
ka, ktorá mi skrečovala zápas, vo 
Fed Cupe ani na turnaji WTA sa mi 
niečo podobné ešte nestalo. Stále som 
si myslela, že ide iba o taktiku, preto 
ma prekvapilo, že Ana to za stavu 3:3 
vzdala. Bolo mi jej ľúto, ale tešila som 
sa, že máme druhý bod. Dúfam, že 
sa na mňa za to nehnevá.“

Ana sa nehnevala. Mala iné staros-
ti. Obnovilo sa jej zranenie brušného 
svalu, ktoré ju na ďalšie dni vyradilo 
z tenisu.

Slovensko pod taktovkou kapitána Mateja Lip-
táka postúpilo vlani do svetovej skupiny, ale po 
ročnom pôsobení medzi fedcupovou elitou bude 
opäť účinkovať v II. svetovej skupine. Niekoľko 
minút po prehre so Srbskom 2:3 sa Lipták posa-
dil pred médiá a sumarizoval. Nemohol zakryť 
emócie po nevyžitej šanci vo štvorhre.

„Ťažko sa mi hodnotí to, čo sa teraz stalo. 
Takáto prehra bude ešte dlho bolieť,“ povedal 
a  rozoberal zápas, v  ktorom Slovensko prišlo 
o  víťazstvo. „Ani neviem, na čom sa to celé 
zvrtlo. Vo štvorhre sme začali skvele a hrali sme 
systém, ktorý na súperky platil. Mali sme smolu, 
že nám za stavu 5:1 v druhom sete nevyšli dve 
kombinácie. Zbytočne sa to dostalo do napätia, 
hráčky trochu znervózneli a  gem, v  ktorom 
servovali na víťazstvo do zápasu, nezvládli. 
Bolo ťažké ich pred tretím setom namotivovať. 
Môžem iba pogratulovať srbskému tímu, že to 
dokázal otočiť. Nevyužili sme obrovskú šancu. 
Za stavu 5:1 a  30:0 tam bola nahrávka blízko 

siete, potom ďalší fiftín. Pri Danielinom servise 
za stavu 5:4 sme mali dva mečbaly. Dievčatá 
nezahrali tento gem zle, ale súperky predviedli 
niekoľko veľmi dobrých úderov. V prvom sete 
sme ťažili z  toho, že Kruničová sa na dvorci 
iba hľadala a pôsobila dosť neisto.  Od polovice 
druhého setu však bola rovnocennou hráčkou 
a jej výkon sa postupne stupňoval. Priali sme si, 
aby sme získali dva body v singloch a mysleli sme 
si, že vo štvorhre to dorazíme, lebo sme sa cítili 
favoritmi. Bohužiaľ sa nám to vymklo z rúk, čo 
ma veľmi mrzí. Pozitívom víkendu boli výkony 
Dominiky Cibulkovej, ktorá až na prvý set 
s Jovanovskou zvládla svoje zápasy veľmi dobre 
a vybojovala dva body. Víťazstvo nad Bojanou ju 
povzbudilo a proti Ivanovičovej hrala vo veľkej 
pohode. Daniela podala proti Jankovičovej lepší 
výkon ako proti Ivanovičovej. Lepšie podávala, 
v treťom sete viedla 3:1, no Jelena v závere doká-
zala, že je skúsenou hráčkou a dôležité momenty 
zvládla lepšie.“

Srbská eufória, náš smútok
Slovenský kapitán Matej LIPTÁK

Jelena JANKOVIČOVÁ a Aleksandra KRUNIČOVÁ po víťazstve vo štvorhre

Dominika CIBULKOVÁ ďakuje divákom za podporu

Kapitán Matej Lipták: 
Vymklo sa nám to z rúk
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Dominika CIBULKOVÁ ďakuje divákom za podporu

BLIC: „Srbsko po triumfe 3:2 
nad Slovenskom opäť medzi fedcu-
povou elitou, neuveriteľné víťazstvo 
vo štvorhre po vyše trojhodinovom 
maratóne! Srbky dokázali otočiť 
z  2:6 a  1:5, mladá Aleksandra 
Kruničová podala heroický výkon.“

NOVOSTI: „Srbsko sa v treťom 
vzájomnom fedcupovom zápase 
so Slovenskom konečne tešilo 
z  víťazstva. Po prehrách v  Koši-
ciach a Belehrade to dlho vyzeralo 
na predĺženie negatívnej série, 
Jankovičová s  Kruničovou však 
v  infarktovej štvorhre predviedli 
senzačný obrat.“

DNEVNIK: „Srbsko je späť vo 
svetovej skupine. Zverenky Dejana 
Vraneša rozhodli o svojom triumfe vo 
štvorhre, aká sa len tak ľahko nevidí. 
Trvala vyše tri hodiny a Jankovičová 
s Kruničovou dokázali otočiť takmer 
stratený zápas. Jelena strávila v ne-
deľu na kurte šesť hodín a  musela 
odohrať šesť setov, no zvládla to 
bravúrne.“

SPORTSKE VESTI: „Maratón 
v  Bratislave, nech žije Srbsko! Jan-
kovičová s Kruničovou prehrávali vo 
štvorhre 2:6, 1:5, no vďaka obrovskej 
bojovnosti sa im podarilo otočiť 
nepriaznivý vývoj. Bravó dievčatá!“

Keď bolo ešte veselo v oboch táboroch – výmena darčekov na bankete pred 
stretnutím Slovensko – Srbsko. Zľava JANKOVIČOVÁ, RYBÁRIKOVÁ, HANTU-
CHOVÁ, CIBULKOVÁ.

Ohlasy srbských médií

Kým Rusky proti oslabenému 
Taliansku o svojom postupe zo 
semifinále rozhodli už v tretej 
dvojhre, české tenistky si finále 
poistili až v záverečnej štvorhre. V 
nej dvojica Iveta Benešová, Barbora 
Záhlavová-Strýcová zvíťazila nad 
párom Kirsten Flipkensová, Yanina 
Wickmayerová 6:4, 6:4. Dva body 
pre Česko získala v dvojhre tímová 
opora Petra Kvitová. Česko nastú-
pilo bez zranenej Šafářovej, kapitán 
Petr Pála povolal do Charleroi 
Hradeckú. Belgičanky zo zdravot-
ných dôvodov nemali k dispozícii 
štvornásobnú grandslamovú šam-
piónku Kim Clijstersovú. České 
tenistky postúpili do finále po 23 
rokoch, pravda, prvý raz ako Česko 
v samostatnej ére. Aj v Rusku, tak 
ako po dva razy na pôde súperka 
– vo februári v Bratislave a v apríli 
v  Charleroi – by chceli oslavovať 
víťazstvo. Čo k  tomu chýba? „Tri 
body,“ lakonicky poznamenal ka-
pitán Pála. „Verím, že sme nepove-
dali posledné slovo. A v novembri 
v Rusku vyhráme.“

V  minulosti sa fináloví súperi 
stretli dva razy, ich vzájomná bilan-
cia je 2:2. Káder Ruska je široký, vo 

svetovej päťdesiatke je desať Rusiek. 
Takže Česi sú realisti. Očakávajú, že 
hostitelia zvolia tvrdý povrch, to by 
Pálovmu tímu vyhovovalo.   (zw)

Česko prvý raz vo finále
Tohtoročné fedcupové vyvrcholenie Rusko – Česko bude 5. – 6. novembra

Stalo sa, čo mnohí predpovedali – Česko, premožiteľ Slovenska 
z februárového stretnutia svetovej skupiny Fed Cupu - sa prebojovalo 
do finále. Zdolalo Belgicko na jeho pôde a má pol roka na to, aby sa 
motivovalo proti Rusku. Opäť bude hrať na pôde súpera.

Semifinále Belgicko – Česko rozhodla štvorhra, v  ktorej triumfovali Iveta 
BENEŠOVÁ a Babrora ZÁHLAVOVÁ-STRÝCOVÁ

S kým môže hrať Slovensko roku 2012?
Termín fedcupového žrebu na rok 2012 ešte nie je známy kvôli odkladu súboja Japonsko – Argentína (zemetrasenie). Jeho víťaza spoznáme až  

17. júla. Ale už dnes je jasné, že Slovenky vo februári 2012 v II. svetovej skupine môžu hrať proti niekomu z pätice Bielorusko, Francúzsko, Slovinsko, 
Japonsko a Argentína. Vyplýva to z aktuálneho fedcupového rebríčka, na základe ktorého bude Slovensko pred žrebom medzi nasadenými rovnako 
ako USA, Austrália a Švajčiarsko. Ak by nám vyžrebovali Bielorusko - Slovenky by hrali u súpera, Francúzsko - hrali by sme doma rovnako ako 
v prípade Argentíny. Ak by boli súpermi Slovinsko alebo Japonsko, o výhode domáceho prostredia by rozhodol žreb.

krajiny vo finále Fed Cupu
krajina | Počet finále | výhry | Prehry
USA 28 17 11
Austrália 17 7 10
Španielsko 11 5 6
Rusko 8 4 4
Československo 6 5 1
Nemecko 6 2 4
Taliansko 4 3 1
Francúzsko 4 2 2
Veľká Británia 4 0 4
Holandsko 2 0 2
Belgicko 2 1 1
JAR 2 1 1
Slovensko 1 1 0
Švajčiarsko 1 0 1

Česko je nástupníckou krajinou Česko-
slovenska a  pokračuje v  jeho štatistike. 
V kolónke počtu finále bude mať číslo 7 (ale 
ide o prvé české), Rusko bude hrať 9. finále.
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 Program štvorhier ste v zredu-
kovali, ale v  poslednom období 
ste sa znovu objavili častejšie 
v turnajových pavúkoch. Prehod-
notili ste to?

Pravdu povediac, štvorhry mi 
chýbali. Preto som ich začala hrať 
opäť. Človek pri štvorhre zažíva 
zábavu, hrá uvoľnene, čo mi môže 
pomôcť aj pri dvojhre.

 Agnieszka Radwanská sa stala 
vašou stabilnou partnerkou. Ako 
sa zrodila spolupráca?

Dohodli sme sa na štarte v Dau-
hau a Dubaji. Tam sme sa zohrávali, 
hralo sa nám dobre, tak sme si pove-
dali, že to skúsime aj ďalej. A zrazu 
je z toho miamské víťazstvo.

 Nepomýšľate aj na to, že ako 
tím sa môžete prebojovať na kon-
coročný Masters?

Toto zatiaľ nerozoberáme. Aj keď 
je pravda, že po štyroch spoločných 
turnajoch sme siedme na svete... 
Takže šance sú, ale pre mňa, aj 
Agniezsku, je prioritou dvojhra. 
Na druhej strane dobré výsledky zo 
štvorhry výdatne podporia sebave-
domie aj do singla.

 Štvorhra – ak je úspešná – je 
praktická aj z  hľadiska dlhých 
sérií, keď sa nevydarí ideálne 
dvojhra. Možno to bol prípad 
marcovej americkej etapy, keď ste 
v dvojhre skoro skončili.

Samozrejme, lebo tréning je iný 
ako zápas. Takže popri tréningu 
si zahrať zápasy štvorhry je vždy 
lepšie.

 Plánujete s Poľkou aj grandsla-
mové štvorhry?

Dohodnuté sme na Roland Gar-
ros aj Wimbledon. Musím povedať, 
že zatiaľ je Agnieszka opatrná, lebo 
mala operáciu päty. Ale keď sme 
vyhrali, povedali sme si, že ideme 
na to!

 V  minulosti ste mali za dl-
hodobé partnerky Španielku 
Arantxu Sanchezovú Vicariovú 

a  potom Ai Sugijamovú. Ktorá 
vám sadla lepšie?

Keď som hrala s Arantxou, bola 
som mladá a  veľa som sa od nej 
naučila. Ona skvelo čítala hru, bola 
svetovou jednotkou a pre mňa part-
nerstvo s ňou znamenalo obrovskú 
výzvu. Lebo hneď na začiatku mi 
povedala, že chce so mnou dohodu 
na celý rok, nie iba na skúšku. To 
bola pre mňa veľká pocta. A  na 
prvom spoločnom grandslame 
sme boli vo finále. Pamätám si, že 
sme nastupovali proti Hingisovej 
s Kurnikovovou, ktoré som dovtedy 
viac sledovala v televízii ako naživo. 
A zrazu na Australian Open 2002 
som proti nim nastupovala... Bol to 
krásny rok. Na začiatok so Sugija-
movou si dobre pamätám. Išli sme 
trénovať, ona bola deblová svetová 
jednotka a  ja som bola nervózna, 
či bude chcieť so mnou hrať, keď 
uvidí moje voleje... A  ešte som 
hrávala s Martinou Hingisovou. Aj 
štvorhru hrala fantasticky, nik od 
nej nebol lepší! Neuveriteľne čítala 
hru. Mohla by hrať aj s rekreantom 
a vyhrala by grandslam...

 Roku 2006 v ankete fanúšikov 
ste s  Japonkou Sugijamovou zís-
kali prvenstvo ako najobľúbenejší 
pár roka. Udržujete kontakt s Ai 
aj dnes?

Samozrejme, často si telefonuje-
me, teraz som s ňou po katastrofál-
nom zemetrasení hovorila častejšie, 
lebo som sa aj ja zapojila v Miami do 
tenisovej pomoci Japonsku. Jej ro-
diny sa zemetrasenie bezprostredne 
nedotklo. Od Ai som sa naučila pro-
fesionalite. Bola schopná bojovať 
z plných síl aj keby sme prehrávali 
0:6, 0:5. Na okruhu bola Sugijamová 
mojou najlepšou kamarátkou. Cho-
dieva na turnaje ako komentátorka 
a vždy si sadneme – keď je to len 

trochu možné - spolu na večeru. 

 Získali ste na všetkých grand-
slamových turnajoch titul v mixe. 
Raz ste vraveli, že vás už miešaná 
štvorhra nemotivuje. Len keby 
ste ju mohli hrať s  Federerom. 
Neprehodnotili ste to?

Už mám opäť motiváciu, veď mix 
sa dostal do programu londýnskych 
olympijských hier! Vždy ma niekto 
osloví, či s ním nenastúpim. Často 
napríklad bratia Bryanovci z USA. 

 Na tému OH ste už  s niekým 
hovorili? Napríklad s  Michalom 
Mertiňákom?

Áno, hovorili sme spolu o  tom. 
Určite si nejaký grandslam vyskú-

šame. Olympijská výzva je silná. 
Hlavne na wimbledonskej tráve.

 Stalo sa vám, že vás náhoda 
dala dokopy s niekým, s kým ste 
dosiahli potom úspech?

Keď som skončila so Sugija-
movou, dostala som kopu mailov 
s ponukou na partnerstvo. Naozaj 
som mala na výber. Náhoda ma 
dala dokopy s Francúzom Fabrice 
Santorom, s ktorým som sa bavila 
na olympiáde v Aténach. Dohodli 
sme sa, že si spolu zahráme v Pa-
ríži – a vyhrali sme Roland Garros 
2005, zatiaľ môj posledný grand-
slam v mixe.

 Prvý ste získali s Leošom Fried-
lom pred desiatimi rokmi na 
Wimbledone 2001. Český hráč 
vtedy o vás vyhlásil, že ste rodená 
deblistka...

Tak to bol najneuveriteľnejší titul! 
Obaja sme mali v  mixe premiéru 
a hneď sme vyhrali. 

 Objavíte sa v mixe na Roland 
Garros 2011?

Skôr vo Wimbledone.
Zuzana WISTEROVÁ

tituly Daniely Hantuchovej vo štvorhre
2010 Miami tvrdý povrch partnerka Agnieszka Radwanská
2006 Rím antuka Ai Sugijamová 
2006 Dauha tvrdý povrch Ai Sugijamová
2005 Filderstadt tvrdý povrch, hala Anastasia Myskinová
2005 Birmingham tráva Ai Sugijamová
2002 New Haven tvrdý povrch Artantxa Sanchezová Vicariová
2002 Amelia Island antuka Artantxa Sanchezová Vicariová
2001 Luxemburg tvrdý povrch hala, Jelena Bovinová
2000 Bratislava tvrdý povrch Karina Habšudová

Láka ju olympijský mix
S Danielou Hantuchovou o štvorhrách po víťazstve v Miami, kde získala deviaty titul

Najlepšia slovenská deblistka Daniela Hantuchová získala v Miami 
po boku Poľky Agnieszky Radwanskej svoj deviaty titul vo štvorhre. 
Na okruhu WTA triumfovala v  debli s  odstupom piatich rokov 
po finálovej výhre nad favorizovanou americko-ruskou dvojicou 
Liezel Huberová, Naďa Petrovová 7:6(5), 2:6 - 10:8. Šampiónky si 
rozdelili prémiu 237 000 USD a do rebríčka si pripísali 1000 bodov. 
Pre Danielu to bol v tejto sezóne po singlovom víťaztve v Pattayi už 
druhý titul.

Dekorácia po finále v Miami – zľava: Naďa PETROVOVÁ,  
Liezel HUBEROVÁ, Daniela HATUCHOVÁ, Agnieszka RADWANSKÁ

Hantuchovej tituly v dvojhre
2011 Pattaya
2007 Indian Wells, Linz
2002 Indian Wells
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Na súťaži sa môžu zúčastniť deti, 
ktoré sa dlhšie obdobie systema-
ticky pripravujú – trénujú. Ale aj 
také, ktoré sa do prípravy zaradili 
len pred niekoľkými mesiacmi, čím 
môžu získať prvé dôležité skúsenosti 
s tenisovou súťažou.

Detský Davis Cup a  Fed Cup 
s Nadáciou SPP pre deti do 9 rokov 
bude mať štyri úrovne: klubové kolá 
(realizuje sa vo vlastnom klube), 
oblastné, regionálne kolá a napokon 
celoštátne finále. Súťaž tradične 
vrcholí v Národnom tenisovom cen-

tre, reprezentačnom stánku Sloven-
ského tenisového zväzu. V minulom 
roku sa do súťaže Detský Davis Cup 
a Fed Cup s Nadáciou SPP zapojilo 
139 družstiev v kategórií do 9 rokov 
a 73 družstiev v kategórii do 7 rokov. 
Veríme, že v tomto roku súťaž osloví 
ďalšie kluby, ktoré sa do projektu 
ešte nezapojili a počet štartujúcich 
družstiev bude mať stúpajúci cha-
rakter.

Rudolf HOTVÁTH,
koordinátor rozvojových  

projektov STZ

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

POZOR! NEZABUDNITE! 
Uzávierka prihlášok je 31. mája

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Nadáciou SPP organizuje aj 
v tomto roku mimoriadne úspešný projekt Detský Davis Cup a Fed 
Cup s Nadáciou SPP. Určený je deťom do 9 a 7 rokov. Do projektu sa 
môžu zapojiť kluby, tenisové školy, telovýchovné subjekty, základné 
školy a iné organizácie, ktoré pracujú s mládežou. 

termíny 2011: do 9 rokov
klubové kolá: máj - jún 2011
oblastné kolá: 18. -19. júna 2011
regionálne kolá: 3. - 4. septembra 2011
Celoštátne finále v ntC: 30. 9. – 2. 10. 2011

9 krokov k ÚSPeCHu

Čo musíte urobiť, ak chcete 
mať v  Detskom Davis Cupe 
a Fed Cupe s  Nadáciou SPP 
úspech
1. Zostaviť družstvo
2.  Prihlásiť ho do súťaže za-

slaním prihlášky a  súpisky  
do 31. 5. 2011

3. Tréning - turnaje
4.  Zorganizovať klubové kolá – 

zostaviť najlepší tím
5.  Vybojovať si postupové 

miesto v oblastnom kole  
18. - 19. 6. 2011

6. Tréning – turnaje
7.  Umiestniť sa do 3. miesta  

na regionálnom finále  
3. - 4. 9. 2011

8. Tréning – turnaje
9.  Podať výborný výkon na ce-

loslovenskom finále v  NTC 
30. 9. - 2. 10. 2011 v Bratislave

Slovenský tenisový zväz v  spo-
lupráci s  Nadáciou SPP pokračujú  
v realizácií súťaže pre deti aj v roku 
2011. Týmto projektom oslovujeme 
veľkú časť detí a  prispejeme tým 
k  aktívnejšiemu tráveniu voľného 
času a zdravšiemu životnému štýlu.

termín prihlásenia do súťaže: 
do 31. mája 2011

Za každé zúčastnené družstvo v súťa-
ži (od oblastného kola) bude poskyt-
nutá finančná odmena vo výške 33 €.

termíny kôl:

Klubové kolá: máj - jún 2011 (orga-
nizuje klub)
Oblastné kolá: 18. - 19. júna 2011 
(organizuje STZ), predpokladáme 
8 v rámci SR
Regionálne finále: 3. - 4. septembra 
2011 (organizuje STZ), predpokla-
dáme 4 v rámci SR
Celoslovenské finále: 30. 9. - 2. 10. 
2011

Právo štartu
V súťažiach môžu štartovať družstvá 
zložené z hráčov:

- tenisového klubu (oddielu) regis-
trovaného v STZ
- tenisovej školy (akadémie), ktorá 
má oprávnenie na uvedenú činnosť
- základnej školy alebo športového 
krúžku na konkrétnej ZŠ
- športového klubu evidovaného 
v ľubovoľnom športovom odvetví

veková hranica

Súťaže sú oddelené pre chlapcov 
(Detský Davis Cup) a dievčatá (Det-
ský Fed Cup). Členmi družstiev 
môžu byť deti narodené  roku 2002 
a mladšie.

Súpiska družstva

Každé družstvo štartuje v  súťaži 
na súpisku potvrdenú riadiacim 
orgánom.
Na súpiske môžu byť uvedení hráči 
narodení v  r. 2002 a  mladší, ktorí 
spĺňajú jednu z nasledovných pod-
mienok:
A/  registrovaní hráči môžu hrať iba 

za klub, v ktorom sú registrova-
ní. Ak sa takýto klub na súťaži 
nezúčastní, môžu s  písomným 

súhlasom materského klubu 
štartovať - hosťovať za iný klub.

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

C/  ak sa hráč nezúčastnil na predo-
šlých 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  po-
stupové kritéria budú zverejnené po 
uzávierke prihlášok. Závisí od počtu 
prihlásených družstiev.

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

Čo treba vedieť?

termíny 2011: do 7 rokov
klubové kolá

september – október 2011
regionálne kolá
november 2011
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Začiatok európskej antukovej se-
zóny sa už tradične spája s turnajom 
majstrovskej série v Monte Carle. Má 
pozoruhodnú tradíciu. Prekrásne 
prostredie historických hradieb   
s úžasnou scenériou Stredozemného 
mora píše tenisové romány a drámy 
už od roku 1897 - neuveriteľných 105 
ročníkov. Len málokto však vie, že 
turnaj, ktorý má v názve Monte Car-
lo, sa vlastne vôbec nehrá v Monte 
Carle, ale vo francúzskom alpskom 
mestečku Roquebrune-Cap-Martin. 
To leží medzi Monakom a mestom 
Menton, približne 100 metrov od 
Monackého kniežatstva. Tam, kde 
šampanské tečie potokom, a  kde 
kotvia najdrahšie jachty. Napriek 
tomu turnaj v Monte Carle nepatrí 
medzi  najštedrejšie dotované pod-
ujatia série Masters 1000 a dokonca 
je jediným turnajom z  deviatich 
tisícových, ktorý nie je pre hrá-
čov ,,povinný“. Jeho riaditeľ Zeljko 
Franulovič, bývalý juhoslovanský 
tenista, však s úsmevom vraví: ,,Sme 
jediný turnaj, ktorý nemá lokálnych 
hráčov, a vlastne ich ani nepotrebuje. 
Aj tak sa každý rok zídu v Monaku tí 
najlepší na svete.“ 

Djokovič zvolil oddych

,,Je to naozaj najkrajší turnaj pre 
hráčov. Výborná organizácia, hotel 
je blízko dvorcov, chutné jedlo, 
program a navyše ten úžasný výhľad 
na Stredozemné more,“ rozplýva sa 
Marián Vajda. V tomto roku si turnaj 

doslova užíval, keď sa jeho zverenec 
Novak Djokovič po grandslamo-
vom víťazstve v Melbourne a troch 
tituloch na turnajoch ATP v Dubaji, 
Indian Wells a  Miami rozhodol 
nechať svojmu telu aspoň trochu 
vydýchnuť. ,,Je mi veľmi ľúto, že na 
turnaji nemôžem hrať, keďže je jeden 
z mojich najobľúbenejších. A najmä  
v  Monaku, kde žijem a  trénujem, 
takže sa tu cítim takmer ako doma. 
V tomto roku som musel 
dať prednosť zdra-
viu a  oddychu pred 
nadchádzajúcou čas-
ťou sezóny, v  ktorej 
mám vysoké am-
bície,“ odkázal Srb 
svojim fanúšikom na 
facebookovej strán-
ke. Na monackých 
kurtoch však nechý-
bal. Kým jeho riva-
li naháňali fiftíny, 
on zabával davy na 
tréningových dvor-
coch a  na presláve-
nej monackej party, 
kde hráči imitujú 
spoluhráčov. Za vý-
kony v posledných rokoch si vyslúžil 
dokonca rolu producenta celej šou. 

Každý rok monacký turnaj sprevá-
dza množstvo sprievodného progra-
mu. Tohto roku vzdali usporiadatelia 
poctu Španielom, keď na ,,Grand 
Nuit de Tenis“ (Veľká tenisová noc) 
vystúpila preslávená speváčka Luz 

Casalová a  najlepší tanečník sveta 
Antonio Najarro. V  histórii open 
éry vyhrali Španieli turnaj až 14 ráz.

Federera vyprevadil melzer

Prvé dni sledovali domáci najmä 
francúzskych hráčov, ktorí postupne 
vypadávali v prvých kolách. Tsonga 
v  druhom kole (proti Ljubičičovi), 
Monfils (proti Gilovi) a  Gasquet 
(proti Nadalovi) v treťom kole. Ale 

miláčikom monacké-
ho publika je jedno-
značne Roger Federer. 
Vždy je to mimoriad-
na udalosť, ak Roger 
Federer minimálne 
nevyhrá turnaj. No 
na antuke sa mu pre-
hra toleruje ľahšie. Je 
známe, že antuka nie 
je povrch, na ktorom 
by sa „The Greatest“ 
cítil ako ryba vo vode. 
,,Áno, Rolex je mojím 
sponzorom, ale nikto 
ma nenúti hrať na 
tomto turnaji. Sám sa 
rozhodnem, kde bu-
dem hrať, a kde nie,“ 

vysvetlil Federer svoju účasť na 
tomto antukovom turnaji. Tentoraz 
Federera vyprevadil z turnaja Rakú-
šan Melzer už vo štvrťfinále. ,,Hral 
lepšie ako ja,“ priznal Švajčiar. ,,Bol 
agresívnejší, a keď som sa v druhom 
sete snažil niečo zmeniť, chýbalo 
mi v niekoľkých loptičkách trochu 

tenisového šťastia, navyše začal fúkať 
nepríjemný vietor.“ A Melzer žiaril 
a na zozname elitných skalpov v po-
sledných dvoch rokoch si odškrtol 
po Nadalovi a Djokovičovi aj meno 
Federer. ,,Keď sa budem hrdiť svojim 
vnúčatám čo som dosiahol, určite im 
poviem, že som porazil Federera,“ 
reaguje po dlhšom váhaní na otáz-
ku, koho by z  tejto trojice zmienil, 
keby sa chcel pochváliť pred svojimi 
potomkami. Jeho hviezda však žia-
rila iba jeden deň. V semifinále ho 
sfúkol Španiel David Ferrer až príliš 
jednoznačne 6:3, 6:3. 

na monackej antuke  
panuje rafa

Pozviechal sa aj Andy Murray. 
Škót po melbournskom prehratom 
grandslamovom finále okúsil na na-
sledujúcich troch turnajoch prehru 
hneď v  prvých zápasoch a  ukončil 
spoluprácu s  Alexom Corretjom. 
V Monte Carle to dotiahol až do se-
mifinále, kde sa mu podaril najžiari-
vejší výkon posledných týždňov, keď 
Nadalovi zobral set. To sa naposledy 
v Monaku podarilo v roku 2009 vo 
finále Novakovi Djokovičovi.

Posledných sedem rokov sa však 
v Monte Carle skloňuje jediné meno: 
RAFAEL NADAL. Neohrozene 
a jednoznačne panuje monackej an-
tuke. Do turnaja vstúpil v roku 2003 
v šestnástich ako 109. hráč rebríčka 
ATP. Hneď v prvom kole mu skrížil 
cestu Karol Kučera. Vtedy 49. hráč 

Nadal v siedmom nebi
Svetová jednotka po víťazstve v Monte Carle: ,,Vyhrať rovnaký turnaj 

sedemkrát za sebou je viac ako sen“ 

Na tabuľu Nadalových 
víťazstiev v Monte Carle 
po tohtoročnom turnaji 
pribudne rok 2011
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Kontakt – e-mail: daniela.melusova@slaviaagrofert.sk,
mobil: 0903 900 968, www.slaviaagrofert.sk

Športový klub SlÁvIA AGroFErt, Májová 21, bratislava - petržalka

Nový športový klub Slávia Agrofert
v Petržalke na Májovej ulici 21,  

za Ekonomickou univerzitou

✿  ZUMBA

✿  AEROBIC

✿  PILATES

✿ POWER JOGA

✿ SPINNING

✿ SAUNA + VÍRIVKA

✿ MASÁŽE

Od 1. mája 
otvorené denne  
7.00 - 22.00 hod.

podľahol Nadalovi hladko 1:6, 2:6. 
Kučera však vtedy bojoval so zrane-
ným zápästím. 

,,V Monaku sa to celé začalo. 
Dostal som sa z  kvalifikácie do 
hlavného pavúka, vyhral som dva 
zápasy a prehral som až v  treťom 
kole s Argentíčanom Coriom. No po 
tomto turnaji som sa dostal po prvý 
raz do TOP 100,“ spomína Nadal na 
prvý vstup na monackú antuku. Už 
o dva roky neskôr bojoval s Coriom 
o  prvý titul. Vtedy sa ešte turnaj 
hral na tri vyhraté sety a  Nadal sa 
tešil z prvého monackého titulu po 
víťazstve 6:3, 6:1, 0:6, 7:5. Ďalšie tri 
roky to boli klasickí rivali –   Nadal 
vs. Federer, no každý rok odchádzal 
s  trofejou Nadal. V  roku 2009 sa 
o nemožné pokúsil Novak Djokovič, 
ale Nadal, aj napriek prehratému 
setu, odchádzal s  víťazstvom číslo 
5. Šieste víťazstvo bolo pre Španiela 
asi najemotívnejšie. Po zraneniach 
a 11 mesiacoch bez titulu si po jed-
noznačnom víťazstve 6:0, 6:1 nad 
krajanom Verdascom aj poplakal. 
,,Tento turnaj je pre mňa vždy dôle-
žitý, špeciálny a veľmi emotívny,“ vy-
svetľoval. Do magického siedmeho 
finále vstupoval s ďalším krajanom 
Davidom Ferrerom. Nebolo to až 
také jednoznačné víťazstvo ako proti 
Verdascovi. Hral sa typický španiel-
sky antukový tenis. Dlhé výmeny od 
základnej čiary, ostré uhly, vysoký 
topspin, vyrovnaný súboj o  každý 
fiftín. No posledná v sieti skončila 

Ferrerova loptička. Hra, set, zápas 
Nadal: 6:4, 7:5. 

rekordy ho tešia

Už šieste víťazstvo v  roku 2010 
znamenalo rekord vo vyhratých 
turnajoch v rade za sebou. A tento 
rok sa Nadal opäť prekonal. Siedme 
víťazstvo v  jednom slede za sebou 
na jednom turnaji, devätnásty titul 
na turnaji Masters 1000 (po 17 zís-
kali Federer a Agassi), 44 titulov na 
okruhu ATP (z toho 30 na antuke 
– rovnako ako Björn Borg a  Ma-
nuel Orantes a tretí za Guillermom 
Vilasom - 45 turnajových víťazstiev 
a Thomasom Musterom – 40 titulov 
na antuke). Rozmeňme to na drob-
né: 39 za sebou vyhratých zápasov 
na jednom turnaji, 37 vyhratých 
zápasov na antuke za sebou, vyhral 
viac ako 30 zápasov v rade za sebou 
už tretí raz, pričom drží rekord 81 
víťazstiev na antuke bez prehry 
v období apríl 2005 až máj 2007. Keď 
vymenúvate 24-ročnému Španielovi 
jeho úspechy a rekordy, ktoré preko-
nal, so záujmom počúva. No ak sa 
ho opýtate, čo všetky tieto rekordy 
preňho znamenajú, skromne odpo-
vie: ,,Samozrejme, že ma to teší, ale 
ešte sa mám v čom zlepšovať, musím 
veľa trénovať a hľadieť stále dopredu. 
A  keď ukončím kariéru, vtedy sa 
obzriem za seba a budem bilancovať, 
čo som dosiahol.“  

Andrea ZEREROVÁ, 
Monte Carlo

Rafa lobuje 
za zmenu rebríčka

Španielsky tenista Rafael Nadal na 
turnaji v Barcelone vyzval na zmenu 
v  zostavovaní svetového rebríčka 
ATP. Do úvahy by sa podľa neho 
mali brať výsledky z  dvoch sezón 
a nie z jednej.

Podľa svetovej jednotky by taký-
to krok znížil tlak na hráčov, aby 
hrali týždeň čo týždeň, pričom by 
im umožnil „pokojnejšiu a  dlhšiu 
profesionálnu kariéru“. Vlani Nadal 
barcelonský turnaj vynechal pre 
zranenie kolena. „Neviem, či sa 
kompetentní k takémuto kroku od-
hodlajú, ale budem za to bojovať pre 
dobro ďalších tenisových generácií,“ 
dodal španielsky tenista, ktorý má 
v pláne hrať až sedem z najbližších 
deviatich týždňov. 

Aj v  Barcelone Rafa vo finále 
trium foval, rovnako ako v  Monte 
Carle, víťazstvom nad Davidom Fer-
rerom 6:2, 6:4. Získal tak 45. turnajo-

vý titul, zaknihoval 501. víťazstvo vo 
dvojhre počas profesionálnej kariéry. 
Malorčan vyhral v Barcelone po šies-
ty raz a  jeho bilancia v katalánskej 
metropole je úctyhodná: 30:1 (jedinú 
prehru utrpel pri debute v roku 2003 
v 2. kole s krajanom Alexom Corret-
jom). Nad Ferrerom vo vzájomnej 
bilancii vedie Nadal 13:4, z toho na 
antuke 10:1. 

Zisk 31. antukového titulu (tretí 
najvyšší počet v open ére) znamená 
v  Nadalovom prípade predĺženie 
víťaznej série na 34 zápasov. Napo-
sledy na antuke prehral na Roland 
Garros 2009 v osemfinále so Švédom 
Söderlingom. 

,,Cítim sa ako doma,“ vravel po 
barcelonskom víťazstve Nadal. „Je 
to špeciálny turnaj, vždy som ho 
sledoval, keď som vyrastal. Vyhrať 
tu šesťkrát, je pre mňa čosi mimo-
riadne,“ dodal.

Zomrel Ivo Doležálek
  Piešťanskí tenisti prijali so zármutkom 18. apríla správu o úmrtí 

pána Iva Doležálka, dlhoročného trénera. Viac ako štyri desaťročia sa 
venoval príprave mladých hráčov, z ktorých to neskôr mnohí dotiahli 
až do reprezentácia. Zomrel vo veku 75 rokov. 

Česť jeho pamiatke!
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1. Nadal (Šp.) 12870
2. Djokovič (Srb.) 9640
3. Federer (Švajč.)     8550
4. Murray (V.Brit.) 5905
5. Söderling (Švéd.) 5175
6. Ferrer (Šp.) 4840
7. Berdych (ČR) 3900
8. Melzer (Rak.) 3020
9. Monfils (Fr.) 2600

10. Almagro (Šp.) 2530
11. Fish (USA) 2401
12. Roddick (USA)  2270
13. Južnyj (Rus.) 2205
14. Wawrinka (Švajč.) 2090
15. Verdasco (Šp.) 1910
16. Troicki (Srb.) 1815
17. Gasquet (Fr.) 1745
18. Tsonga (Fr.) 1625
19. Querrey (USA) 1520
20. Dolgopolov (Ukr.) 1500

1. Bryan B. (USA) 12300
    Bryan M. (USA)        12300
3. Nestor (Kan.)  7440
4. Zimonjič (Srb.)  6460
5. Bhupáthí (Ind.) 6455
6. Mirnyi (B-rus.) 5960
7. Paes (Ind.) 5800
8. Melzer (Rak.) 5115
9. Marach (Rak.) 4210
10. Petzschner (Nem.) 4205

11. Qureshi (Pak.) 3990
12. Bopanna (India) 3960
13. Matkowski (Poľ.) 3940
14. Fyrstenberg (Poľ.) 3940
15. Kubot (Poľ.) 3930
16. Tecau (Rum.) 3730
17. Norman (Belg.) 3420
18. Dlouhý (ČR)  3300
19. Granollers (Šp.) 3185
20. Moodie (JAR) 3170

1. Wozniacka (Dán.) 9970
2. Clijstersová (Belg.) 8115
3. Zvonarevová (Rus.) 7615
4. Schiavoneová (Tal.) 4892
5. Azarenková (B-rus.) 4630
6. Stosurová (Austr.) 4336
7. Na Li (Čína) 4300
8. Jankovičová (Srb.) 4235
9. Šarapovová (Rus.) 3726

10. Williamsová S. (USA) 3035
11. Peerová (Izr.) 3030
12. Radwanská A. (Poľ.) 3000
13. Bartoliová (Fr.) 2925
14. Kuznecovová (Rus.) 2900
15. Petkovicová (Nem.) 2785
16. Williamsová V. (USA) 2765
17. Kanepiová (Est.) 2760
18. Ivanovičová (Srb.) 2750
19. Kvitová (ČR) 2743
20. Pennettová (Tal.) 2570

1. Pennettová (Tal.) 9540
2. Dulková (Arg.) 9540
3. Huberová (JAR) 7675
4. Peschkeová (ČR) 6990
     Srebotniková (Slo.) 6990
6. Kingová (USA) 6610
7. Švedovová (Kaz.) 6290
8. Petrovová (Rus.) 5315
9. Kirilenková (Rus.) 5270

10. Raymondová (USA) 4730
11. Vesninová (Rus.) 4645
12. Mattek-Sandsová (USA) 4640
13. Martinez-Sanchezová(Šp.) 4450
14. Stubbsová (Austr.) 4315
15. Shaughnessyová (USA) 4055
16. Záhlavová-Strýcová (ČR) 3725
17. Azarenková (B-rus.) 3680
18. Benešová (ČR) 3615
19. Peerová (Izr.) 3600
20. Medina-Garriguesová (Šp.) 3585A
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TOP 10 REBRíČKA ITF

1. Veselý (ČR) 1293
2. Dellien (Bol.) 907
3. Thiem (Rak.) 801
4. Golding (V. Brit.) 783
5. Pavič (Chorv.) 737

6. De Loore (Belg.) 733
7. Whittington (Austr.) 691
8. Morgan (V. Brit.) 681
9. Carballes Baena (Šp.) 656

10. Patrombon (Filipíny) 631

1. Mestachová (Belg.) 1375
2. Gavrilovová (Rus.) 1350
3. Svitolinová (Ukr.) 927
4. Davisová (USA) 860
5. Puigová (Portor.) 825

6. Bouchardová (Kan.) 783
7. Putincevová (Rus.) 777
8. Chromačevová (Rus.) 756
9. Čeng Saisai (Čína) 742

10. Kostičová (Srb.) 681

ATP
DVOJHRA

121. Lacko Lukáš   464
131. Beck Karol 432
156. Kližan Martin 377
180. Martin Andrej 320
234. Klec Ivo 213
235. Semjan Marek 210
253. Červenák Pavol 194
354. Mečíř Miloslav 123
476. Čapkovič Kamil 68
534. Gombos Norbert 52
636. Pažický Michal 30
646. Hrbatý Dominik  28
775. Sikora Adrián  17
853. Kovalík Jozef 12

1007. Horanský Filip 6
1014. Stančík Ján  6
1019. Bocko Matej 6
1055. Daniš Marko 6
1128. Partl Adrian 4
1161. Košec Ivan 4
1315. Miklušičák Peter 2
1444. Horný Maroš 1
1527. Havaj Filip 1
1614. Klempa Zalan 1

ŠTVORHRA
26. Mertiňák Michal  2740
44. Polášek Filip 1655
59. Zelenay Igor   1325

152. Beck Karol 508
201. Klec Ivo 359
208. Kližan Martin 343
219. Lacko Lukáš 305
283. Červenák Pavol 233
315. Mečíř Miloslav 200
359. Semjan Marek 170
480. Martin Andrej 102
484. Pažický Michal 100
486. Sikora Adrián 100
562. Čapkovič Kamil  76
613. Daniš Marko 65
817. Kovalík Jozef 36
831. Hrbatý Dominik  35

1349. Bocko Matej 6
1349. Milko Michal 6
1385. Košec Ivan 6
1385. Miklušičák Peter 6
1432. Havaj Filip 6
1519. Gombos Norbert  6

WTA TOUR
DVOJHRA

28. Cibulková Dominika 2105
36. Hantuchová Daniela  1665
72. Rybáriková Magdaléna 904

121. Kučová Zuzana  560
180. Kučová Kristína 330
202. Juríková Lenka 293
217. Wienerová Lenka 264
281. Pochabová Michaela 190
353. Hončová Michaela 121
366. Zlochová Zuzana 114
375. Luknárová Zuzana 110
438. Čepelová Jana 85
549. Boczová Klaudia 55
610. Tvarošková Lenka  43
640. Juhászová Vivien 38
694. Škamlová Chantal 31
705. Morgošová Karin 30
768. Balogová Martina 22
793. Maľová Viktória 20
832. Maráčková Katarína 18
836. Vajdová Nikola 18
934. Tabaková Romana 12
938. Schmiedlová Karolína  12

1038. Vršková Lucia 8
1081. Parajová Simonka 6
1110. Baranová Katarína 5
1121. Kuricová Renáta 4
1121. Širilová Monika 4
1161. Frantová Martina 3

ŠTVORHRA
57.  Hantuchová Daniela  1522
33.  Hantuchová Daniela  2642
66.  Rybáriková Magdaléna 1271

136. Cibulková Dominika 575
205. Wienerová Lenka 330
295. Pochabová Michaela 209
373. Juríková Lenka 158
397. Tvarošková Lenka 138
474. Škamlová Chantal 95
489. Kachlíková Katarína  90
513. Zlochová Zuzana 81
538. Luknárová Zuzana 75
563. Čepelová Jana 70
592. Vajdová Nikola 59
606. Baranová Katarína 55
680. Hončová Michaela 42
683. Kučová Kristína 42
749. Diešková Dominika 34

783. Frantová Martina 30
783. Morgošová Karin 30
839. Tabaková Romana 25
860. Parajová Simonka 23
944. Juhászová Vivien 17
986. Kuricová Renáta 15

1013. Karolyiová Ivana 14
1013. Petrisková Paulína 14
1075. Cigániková Veronika 12
1075. Širilová Monika 12
1108. Maráčková Katarína 10
1142. Maľová Viktória 8
1173. Beznáková Kristína 5
1212. Chrobáková Martina 3
1212. Kuľhová Petra Mária 3
1212. Valková Laura 3

REBRíČEK ITF 
JUNIORI

15. Horanský Filip 593
84. Partl Adrian 293
85. Fabian Patrik 290

201. Vittek Filip 170
468. Kianička Michal 78
653. Čižnár Juraj 50
794. Opalek Erik 35

1002. Šimon Ján 20
1004. Farkaš Viktor 20
1099. Dubjel Martin 16
1119. Maruščák Matej 15
1273. Čelovský Dávid 10
1587. Blaško Martin 5

JUNIORKY
23. Maľová Viktória 556
29. Čepelová Jana 535
30. Škamlová Chantal 525
35. Schmiedlová Karolína 482
72. Butkovská Lucia 347

187. Záteková Veronika 195
236. Vajdová Natália 167
287. Uberalová Petra 142
546. Kucharová Michaela 77
666. Markušková Antónia 57
847. Lacková Dominika 36
857. Ostrožlíková Michaela 35
865. Šramková Marta 35
874. Tumová Silvia 35
898. Petržalková Alexandra 32
901. Bubelová Nina 32

1109. Mészárosová Michaela 20

1145. Stanová Alexandra 18
1219. Pondušová Karolína 15
1236. Lazarová Barbora 15
1274. Vojčináková Ingrid 13
1380. Juráková Sarah Mária 10
1380. Martinková Silvia 10
1538. Kötelesová Barbara 7
1612. Matúšková Laura 5
1612. Staruchová Alexandra 5
1724. Ondrušová Zuzana 5
1769. Blahová Natália 3
1808. Milinkovičová Danica 2
1923. Houbová Alžbeta 1

REBRíČEK TE
do 14 rokov

ChLAPCI
79. Molčan Alex 160

110. Gajdica Alex 120
148. Brna David Damian  96
246. Néma Patrik  50
309. Pántik Martin  35
364. Selecký Michal   25
386. Líška Tomáš  24
387. Klein Lukáš  22
412. Glváč Andrej   20
526. Turzák Róbert   14
539. Kurek Vladimír  10

DIEVČATá
17. Schmiedlová Kristína 420
44. Kužmová Viktória 295
70. Mihalíková Tereza 230

107. Doláková Nikola 175
124. Kupková Tamara 159
127. Strešnáková Katarína 155
183. Oravcová Klaudia 115
196. Ondrášová Lucia 110
290. Valková Lívia  67
292. Spiššáková Diana  65
361. Viteková Alexandra Mária   45
394. Kurtinová Sindy  40
444. Jamrichová Sandra  30
520. Palcátová Barbora  22
520. Kosnáčová Daniela Michaela  22
535. Odrášková Michaela  20
535. Majorová Katarína  20
572. Fajnorová Anna  15
664. Današová Martina  10
664. Lacková Gabriela  10

SLOVENSKí hRáČI 
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