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18. 4. 2011 – 24. 4. 2011
výsledky Slovákov + finálové výsledky:

C H l a P C i
D v o j h r a

1. kolo: Néma – Ricci (ČR) 76(4), 64, Šobáň 
– Himpe (Belg.) 63, 61, Líška – Balun (ČR) 64, 
76(3), Matějka (ČR) – Levčík 63, 62, Habrman 
– Čerpins (Lot.) 60, 60, Orlita (ČR) – Klein 60, 
62, Bolardt (ČR) – Sklárčik 60, 62, Selecký – 
Jantos (Poľ.) 62, 75, Musil – Pazdera (ČR) 75, 
61, Behúň – Prueger (Rak.) 61, 64, Pobořil 
(ČR) – Kurek 76(1), 63, Pántik – Holiš (ČR) 61, 
61, Kopřiva (ČR) – Turzák 64, 64, Zeljenka 
(Maď.) – Glváč 63, 62, Adamčík – Gruber (Rak.) 
26, 64, 64, 2. kolo: Šobáň – Vejvara (14-ČR) 
57, 63, 63, Gajdica (12) – Líška 64, 62, Chyba 
(3-ČR) – Habrman 60, 62, Motl (ČR) – Brna 
(16) 62, 76(1), Hájek (8-ČR) – Selecký 61, 64, 
Musil – Molčan (10) 26, 64, 64, Prokop (15-
ČR) – Behúň bez boja, Sačko (5-Ukr.) – Pántik 
62, 62, Starý (2-ČR) – Adamčík 63, 63, 3. kolo: 
Dembek (1-Poľ.) – Šobáň 61, 61, Ščerba (7-
Ukr.) – Gajdica 75, 62, Hájek – Musil 61, 57, 
61, F: Chyba – Starý 6:7, 7:5, 6:4

Š t v o r h r a
1. kolo: Matějka, Pazdera (ČR) – Levčík, 
Sklárčik 63, 64, Kopřiva, Motl (ČR) – Adamčík, 
Holiš (SR/ČR) 61, 61, Pántik, Selecký – Balun, 
Ricci (ČR) 76(2), 46, 10-8, 2. kolo: Bolardt, 
Prokop (7-ČR) – Behúň, Habrman bez boja, 
Hájek, Pobořil (4-ČR) – Líška, Turzák 60, 61, 
Klein, Šobáň – Rendek, Zeljenka (6-Maď.) 61, 
62, Kurek, Néma – Orlita, Vejvara (5-ČR) 75, 
60, Kopřiva, Motl – Gajdica, Molčan (3) 76(4), 
64, Brna, Musil – Jantos, Slowik (8-Poľ.) 62, 64, 
Morell Raschiatore, Ščerba (2-Šp./Ukr.) – Pán-
tik, Selecký 75, 61, ŠF: Hájek, Pobořil – Klein, 
Šobáň 61, 62, Kurek, Néma – Kopřiva, Motl 
60, 64, Morell Raschiatore, Ščerba – Brna, 
Musil 62, 60, SF: Morell Raschiatore, Ščer-
ba – Kurek, Néma 26, 64, 10-6, F: Dembek, 
Starý (1-Poľ./ČR) - Morell Raschiatore, Ščerba 
67(5), 64, 10-8.

D i e v Č a t Á
D v o j h r a

1. kolo: Kovácsová (Maď.) – Balheimová 
64, 46, 60, Ondrášová – Dzjubová (Ukr.) 
63, 60, Valková – Milijanovičová (Srb.) 62, 
63, Jamrichová – Porubská (ČR) 62, 36, 64, 
Spiššáková – Kubiczová (Poľ.) 62, 67(4), 61, 

Fajnorová – Koplová (ČR) 64, 26, 60, Kallmun-
zerová (ČR) – Kurtinová 76(3), 60, Buczynská 
(Poľ.) – Kosnáčová 64, 64, Miklová (ČR) – 
Lazárová 63, 67(3), 62, Sujová – Čerpinová 
(Lot.) 62, 76(5), Palcátová – Smitová (Nem.) 
62, 60, Polanská (Poľ.) – Pucková 67(4), 62, 
63, 2. kolo: Kr. Schmiedlová (1) – Kovácsová 
76(2), 60, Kohoutová (16-ČR) – Ondrášová 
63, 63, Novikovová (Rus.) – Kupková (10) 
76(1), 62, Emulinová (5-Lot.) – Valková 61, 
61, Pospelovová (3-Rus.) – Jamrichová 62, 
63, Slováková (ČR) – Oravcová (15) 63, 61, 
Naicuová (9-Rum.) – Spiššáková 63, 64, Faj-
norová – Doláková (8) 62, 64, Strešnáková 
(12) – Schneiderová (Švajč.) 63, 62, Bouz-
ková (ČR) – Kužmová (4) 64, 63, Mihalíková 
(6) – Miklová (ČR) 64, 62, Dehová (11-Ukr.) 
– Sujová 62, 63, Palcátová – Ščipakinová 
(13-Rus.) 62, 64, 3. kolo: Kr. Schmiedlová – 
Kohoutová 60, 60, Naicuová – Fajnorová 63, 
64, Strešnáková – Stolmarová (7-Maď.) 62, 
64, Mihalíková – Dehová 62, 62, Kolodziejová 
(2-ČR) – Palcátová 64, 64, ŠF: Kr. Schmiedlová 
– Emulinová 26, 64, 63, Strešnáková – Bouz-
ková 75, 60, Mihalíková – Kolodziejová 63, 
62, SF: Kr. Schmiedlová – Pospelovová 36, 

62, 62, Strešnáková – Mihalíková 64, 64, F: Kr. 
Schmiedlová – Strešnáková 6:0, 6:4

Š t v o r h r a
1. kolo: Jamrichová, Porubská (SR/ČR) – Bal-
heimová, Fajnorová 46, 60, 10-6, Današová, 
Valková – Milijanovičová, Schneiderová (Srb./
Švajč.) bez boja, Palcátová, Slováková (SR/ČR) – 
Pieschová, Zarycká (Nem./Ukr.) 61, 64, 2. kolo: 
Buczynská, Polanská (Poľ.) – Kr. Schmiedlová, 
Strešnáková (1) 26, 75, 10-8, Kullmunzerová, 
Novikovová (7-ČR/Rus.) – Mihalíková, Sujová 
63, 76(4), Doláková, Oravcová (4) – Hrabalová, 
Pogribňaková (ČR/Ukr.) 62, 60, Jamrichová, Po-
rubská – Haldinová, Kohoutová (8-ČR) 64, 75, 
Kovácsová, Stolmarová (5-Maď.) – Lazárová, 
Pučková 61, 64, Pospelovová, Ščipakinová (3-
Rus.) – Današová, Valková 75, 62, Kosnáčová, 
Miklová (SR/ČR) – Dehová, Dzjubová (6-Ukr.) 
 63, 64, Kupková, Kužmová (2) – Palcátová, 
Slováková 61, 64, ŠF: Jamrichová, Porubská – 
Doláková, Oravcová 75, 64, Kupková, Kužmová 
– Kosnáčová, Miklová 62, 62, SF: Jamrichová, 
Porubská – Kallmunzerová, Novikovová 75, 64, 
Kovácsová, Stolmarová – Kupková, Kužmová 
76(5), 62, F: Kovácsová, Stolmarová – Jamri-
chová, Porubská 67(1), 62, 10-2.

V Trnave sa zišla veľmi silná 
konkurencia. Prví dvaja najvyššie 
nasadení chlapci boli z  najlepšej 
európskej desiatky a u dievčat z naj-
lepšej dvadsaťpäťky. Bolo zaujímavé 
sledovať, ako si poradia najlepší slo-
venskí účastníci v tejto konkurencii. 
Dievčatá sa dokázali presadiť oveľa 
lepšie, i keď v prospech nich hovorí 
i nasadenie. Medzi 8 najlepšími figu-
rovali až štyri Slovenky, u chlapcov 
ani jeden. 

v semifinále tri Slovenky

Víťazkou dvojhry sa stala Kristína 
Schmiedlová z TK Mladosť Košice, 
ktorá potvrdila post nasadenej 
jednotky. Na ceste za víťazstvom 
to nemala jednoduché. Mala dva 
trojsetové zápasy (štvrťfinále a  se-
mifinále), v ktorých prvé sety patrili 
súperkám. Ale potom ich svojou hú-
ževnatosťou, presnou a nátlakovou 
hrou, dokázala zlomiť. Vo finále sa 
stretla s  12. nasadenou Katarínou 
Strešnákovou z  TJ Slávia Právnik 
Bratislava. Tá sa do hry dostala až 
v  druhom sete, ale to už na roz-
behnutú Kristínu nestačilo. Katka 
podávala počas turnaja veľmi dobré 
a  stabilné výkony. Po finále bola 
spokojná, že sa jej konečne podaril 
urobiť výsledok i v Trnave, kde sa jej 
predtým nedarilo. Ďalšou Slovenkou 
v semifinále bola Tereza Miháliková 

z TC Topoľčany. Tá môže v Trnave 
štartovať i  o  rok. Štvorhru dievčat 
ovládol maďarský pár Stolmarová 
– Kovácsová. Vo finále zvíťazil nad 
nenasadeným česko-slovenským 
párom Porubská - Jamrichová až  
v supertajbrejku. 

Chlapci do osmičky neprešli

Slovenskí chlapci takí úspešní ne-
boli. V osemfinále boli poslední traja 
- Šobáň, Gajdica a  domáci Musil. 
Ale ďalej sa už nepredral ani jeden 
z nich, nestačili na svojich objektívne 
lepších súperov. Za spomenutie stojí 
prehra Molčana s  Musilom, čo sa 
dá považovať za veľké prekvapenie, 
keďže Molčan dominuje ročníku 
1997 od HTO. Musil ukázal, že 
vhodnou vyčkávacou taktikou a 
húževnatosťou je možné poraziť 
i kvalitnejšieho súpera. Hra chlap-
cov bola na veľmi vysokej úrovni, 
čo sa potvrdilo i vo finále. V ňom sa 
stretli českí tenisti Dominik Starý 
a Miroslav Chyba. Zaujímavý zápas 
dvoch rozdielnych štýlov: sila proti 
pohyblivosti a šikovnosti. Starý mal 
po vyhratom prvom sete súpera za 
stavu 4:1 takmer na lopatkách, ale 
Chyba bojovnosťou dokázal súpera 
zlomiť a  vyhrať 6:4 v  treťom sete. 
Nielen vo finále, ale počas celého 
turnaja sa potvrdilo, že bojovať 
o  každú loptičku, za akéhokoľvek 

stavu, sa vypláca. Vo finále štvorhry 
sa stretli dva najvyššie nasadené 
páry. Zvíťazila poľsko-česká dvojica 
Dembek – Starý, ktorá všetky svoje 
zápasy po prehratom prvom sete 
vyhrala v supertajbrejku.

Turnaj určite nabral oproti minu-
lému roku na kvalite. Nielen vďaka 
dobrej účasti, ale aj preto, že tenisti 
mali k dispozícii ďalšie 4 antukové 

dvorce na trénovanie i počas zápa-
sov. Ešte sa nestihla dokončiť klubo-
vá budova, ktorá by poskytla hráčom 
väčší komfort. Verím, že budúci rok 
sa na dvorcoch TC EMPIRE Trnava 
zíde rovnaká, ak nie ešte lepšia eu-
rópska špička a aj počasie nám bude 
hrať do karát ako v tomto roku. 

Tomáš BOLEMAN,
riaditeľ turnaja 

Kristína Schmiedlová nezaváhala
Trnava Cup 2011 sústredil na dvorcoch TC EMPIRE výbornú konkurenciu
Na antukových dvorcoch TC EMPIRE Trnava sa uskutočnil už 

4.ročník medzinárodného turnaja do 14 rokov druhej kategórie 
pod názvom Trnava Cup 2011 (18. - 24. 4.). Ukážkové počasie počas 
celého týždňa sa podpísalo pod bezproblémový priebeh turnaja. 
Jeho víťazmi sa v dvojhre stali Slovenka Kristína Schmiedlová (jej 
staršia sestra Karolína v rovnaký deň vyhrala turnaj v Trnave) a Čech 
Miroslav Chyba. 

Kristína SCHMIEDLOVÁ (vľavo) a jej finálová súperka Katarína STREŠNÁKOVÁ
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Skórujte na našich povrchoch

M.Cup s.r.o., Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
 +421 2 624 10 664, mcup@mcup.sk, www.mcup.sk

-	 Od	1.	mája	pre	deti	od	5	do12	rokov

-	 	Čaká	na	vás	krásny	nový	športový		
areál	Sávia	Agrofert	v	Petržalke		
na	Májovej	ulici	21,		
za	Ekonomickou	univerzitou

-	 	Tenisová školička celý rok 
zdarma pre 10%  
najšikovnejších detí

-	 	Dajte	šancu	svojim	deťom	pravidelne	
športovať	v	peknom,	zdravom	prostredí

Kontakt – e-mail: rudolf.horvath@slaviaagrofert.sk,
mobil: 0910 250 152, www.slaviaagrofert.sk

Športový klub SlÁvIA AGroFErt, Májová 21, bratislava - petržalka

Najlepší srbskí tenisti dostali diplomatické 
pasy. Minister zahraničia Vuk Jeremič ich  
v Belehrade odovzdal hráčom víťazného daviscu-
pového tímu z roku 2010 na čele s Novakom 
Djokovičom aj najlepším fedcupovým hráčkam 
Jelene Jankovičovej a Ane Ivanovičovej. Spolu 
s pasmi sa hráči tešia okrem iného z vízovej 
slobody.

,,Veľmi nám to uľahčí cestovanie, budeme 
známejší prinajmenšom na letiskách,“ vyhlásil 
druhý hráč svetového rebríčka Djokovič (na 
snímke). „Je to veľká česť, byť vyslancom svojej 
vlasti,“ opísal význam tohto vyznamenania srb-
ský minister zahraničia.

xxx

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) za-
mietla odvolanie Španielska proti povrchu na 
júlový štvrťfinálový zápas Davisovho pohára  
v USA. Vedenie Španielskej tenisovej federácie 

argumentovalo, že plocha, známa ako Indoor 
Hard Premiere, nie je na zozname povrchov 
schválených ITF.

Predstavitelia príslušnej komisie ITF ale odsú-
hlasili spôsobilosť povrchu. ,,Komisia rozhodla, 
že povrch vybraný Američanmi je‚ akryl‘, ktorý 
sa používa na 30 turnajoch a dvoch grandsla-
mových podujatiach,“ uvádza sa vo vyhlásení. 
Duel medzi USA a Španielskom sa uskutoční 
8. - 10. júla v Frank Erwin Center na University 
of Texas v Austine. 

xxx

Slovenka Zuzana Kučová sa v  Stuttgarte na 
turnaji WTA (dotácia 721000 dolárov) prebojo-
vala do 2. kola dvojhry, keď nastúpila ako lucky 
loser proti Anne Čakvetadzeovej a tá jej za stavu 
6:1, 5:7 a 4:4 v treťom sete zápas skrečovala pre 
nevoľnosť. Po dlhej výmene Ruska odpadla  
a lekári jej nedovolili pokračovať v zápase. ,,Bol to 
veľký boj,“ popisovala stretnutie Kučová. ,,Anna 
sa počas zápasu sťažovala na nevoľnosť. V treťom 
sete za stavu 4:4 po veľmi dlhej výmene odpadla 
a spadla na antuku. Lekári jej už nedovolili po-
kračovať, aj keď ona chcela.“

Podobné zdravotné problémy mala Ruska už 
na treťom turnaji v poradí. Svetová päťdesiatka 
musela vzdať aj v Indian Wells proti krajanke 
Marii Kirilenkovej a v Dubaji proti Caroline 
Wozniackej. ,,Ešte v úvode zápasu som sa cítila 
dobre. Zle mi prišlo až v druhom sete a obchá-
dzali ma podobné stavy ako na predošlých dvoch 
turnajoch,“ tvrdila Čakvetadzeová, ktorá sa pred 

odletom do Nemecka nechala vyšetriť. ,,Lekár mi 
však povedal, že všetko je poriadku, a preto som 
sa rozhodla, že v Stuttgarte nastúpim. Vyzerá to 
ale tak, že zatiaľ lekári nenašli odpoveď. Dúfam, 
že už skoro sa to objasní,“ dodala Ruska.

Srbi s  diplomatickými pasmi

Takto vyprevádzali Annu ČAKVETADZEOVÚ 
z dvorca po jej kolapse v Dubaji
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Len to najlepšie pre zdravie, 
�tness a krásu.

20-percentná zľava 
pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

Debaty o  rozširovaní dejiska 
medzinárodných majstrovstiev 
Francúzska v tenise, dokonca aj o ich 
premiestnení, ukončilo vo februári 
rozhodnutie, na základe ktorého aj 
od roku 2016 bude šampionát pokra-
čovať na dvorcoch Roland Garros. 

Francúzska tenisová federácia 
(FFT) oznámila, že turnaj sa bude 
od roku 2016 naďalej konať v  are-
áli pri Buloňskom lesíku. Stiesnené 
priestory však rozšíria tak, aby sa 
v budúcnosti diváci a hráči nemuseli 
sťažovať na tlačenicu, ktorá turnaj 
každoročne sprevádza. Veď vlani 
prešlo bránami Roland Garros za 
dva týždne viac ako 460-tisíc di-
vákov!

Komplex prejde masívnou rekon-
štrukciou. Plánuje sa vybudovanie 

zaťahovacej strechy nad hlavným 
kurtom Philippa Chatriera i nového 
dvorca s tribúnami s kapacitou 5000 
miest v priľahlej botanickej záhrade. 
Rekonštrukcia areálu by mala stáť 
273 miliónov eur. Areál má 8,5 hek-
tára, po rekonštrukcii to bude 13,5 
ha (rozloha Wimbledonu je 18,5 ha). 
Ráta sa, že v areáli bude 35 dvorcov, 
vybuduje sa i nové tlačové stredisko.

Pravda, všetko sa udeje postupne, 
takže tohto roku nachystal Paríž 
ešte tradičný areál s  obligátnym 
predkrmom – informáciou o  re-
kordných odmenách. Víťazi mužskej 
i ženskej dvojhry získajú zhodne po 
1,2 milióna eur, čo je 7,14-percent-
ný nárast oproti minuloročným 
prémiám. Celkové prémie na naj-
významnejšom antukovom turnaji 

vzrástli o  4,24 percent na 
17,52 miliónov eur. Minulo-
roční víťazi – Rafael Nadal 
a Francesca Schiavoneová - 
zinkasovali 1,12 milióna eur. 
Španiel získal už svoj piaty 
titul v sérii a teraz má zálusk 
na šiesty, čím by sa vyrovnal 
Švédovi Bjornovi Borgovi, 
šesťnásobnému šampióno-
vi. Mimochodom - aj víťazi 
Wimbledonu dostanú tohto 
roku rekordné prémie – po 
1,1 milióna libier (1,25 mi-
lióna eur). V  All England 
Clube rozdelia až 14,6 mili-
óna libier.

Zo slovenských tenistov 
majú istotu štartu v  hlavnej súťaži 
dvojhry na Roland Garros len ženy 
- Dominika Cibulková, Daniela 
Hantuchová a  Magdaléna Rybári-
ková. Ďalšie hráčky, ale aj aktuálna 
mužská jednotka Lukáš Lacko či ďal-
ší daviscupový reprezentant Martin 

Kližan, juniorský víťaz Roland Gar-
ros 2006, musia do kvalifikácie. Silná 
generácia juniorov na čele s Filipom 
Horanským a Janou Čepelovou zavŕ-
ši v tomto roku svoje parížske štarty 
v tejto kategórii.

(zw)

V Paríži o rekordné prémie
Na Roland Garros 22. mája – 5. júna 2011 len tri Slovenky v  hlavnom pavúku

víťazi roland Garros 2010
Dvojhra mužov:  rafael nadal (Španielsko) 
Dvojhra žien:  Francesca Schiavoneová (taliansko) 
Štvorhra mužov:  Daniel nestor / nenad zimonjič (kanada/Srbsko) 
Štvorhra žien:  venus a Serena Williamsové (uSa) 
mix:  katarina Srebotniková / nenad zimonjič (Slovinsko/Srbsko)
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Predaj:
rakety - tenis, squash

lopty, bagy, výplety, gripy, siete, čiary

0915 417 334

Prenájom:
tenisové dvorce 13x

beach volleybalové dvorce 2x
multifunkčné ihrisko 1x

w w w.miso.ofirme.sk

ŠPORTOVÝ KLUB
TENIS CENTRUM DÚBRAVKA

Dúbravka - Lysáková ulica

0905 240 532 0905 240 532

w w w.miso.ofirme.sk

Dúbravka - Lysáková ulica

Filip Horanský vo finále dvojhry 
chlapcov doslova zostrelil Dimitara 
Kuzmanova. Bulhar počas celého 
týždňa predvádzal kvalitnú hru 
založenú na výbornom pohybe a 
minime chýb. Filip si však najlepší 
výkon turnaja ponechal na finále 
a  ani skvelé nohy súpera nestačili 
dobehnúť mnoho jeho víťazných 
úderov z  oboch strán.  Aktívna 
celodvorcová hra,  víťazné údery 
i potrebné herné sebavedomie, dob-
rý základ  do budúceho mužského 
tenisu. V  celom priebehu turnaja 
stratil jeden set, v  semifinále si za 
stavu 5:3 v tajbrejku druhého setu 
vyčerpal po sebe štyri detské chyby, 
to bolo asi všetko čo by nejako ne-
zapadalo do jeho predchádzajúceho 
hodnotenia. Zaujímavosťou je, že 
Filip vyhrával po celom svete, ale 
na domácich piešťanských dvorcoch 
významnejší titul získal ešte kedysi 
v kategórii HTO. 

Až po semifinále pavúkom s pre-
hľadom prechádzal aj Adrián Partl 
(6) a len zvýraznil svoje nasadenie 

i  rebríčkové postavenie. V  prvom 
zápase sa pomalšie rozbiehal, ale 
potom ukázal tradične veľmi solíd-
nu hru. Do budúcnosti však bude 
potrebovať niektorý dominantný 
úder.

V hlavnej súťaži dvojhry sa pred-
stavilo celkom 13 slovenských 
chlapcov, rebríčkové body si pripísal 
aj nasadený Filip Vittek (14). Páčil 
sa mi aj bojovný výkon Davida 
Čelovského, v  2. kole prehral so 
skúsenejším súperom.  Nasadení 
chlapci až v  nečakanom počte 
potvrdili svoje postavenie. Až 15 sa 
dostalo do 3. kola. V tomto turnaji 
rebríček „neklamal“.  V ňom som si 
pri zápase českého Tomáša Prokopa 
spomenul na náš nedávny Fed Cup. 
Prokop však s  Rusom Gerlachom 
viedol 6:2, 5:1 a 40:0. A nakoniec 
prehral. 

Slovenské finále dievčat

Karolína Schmiedlová vyhrala 
dvojhru dievčat určite zaslúžene. 
Možno sa viac potrápila, ale nikdy 

nebola v  nejakej zlej situácii. Jej 
herný prejav je postavený skôr na 
disciplíne, ale je aj každoročne ak-
tívnejší. Na výkon sa dá spoľahnúť, 

sama sa asi nikdy nenabije, má svoju 
koncepciu. Už dokáže hrať aj rých-
lejší servis, myslím si, že sa jej hra dá 
ďalej úspešne rozvíjať.  Finále dvoj-
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Výrazným úspechom slovenských juniorských reprezentantov  
vyvrcholil 33. ročník najvýznamnejšieho domáceho medzinárodného 
turnaja letnej sezóny v  kategórii do 18 rokov. Presadili sa obaja 
najvyššie nasadení hráči a  v  novšej histórii ITF turnajov sa stalo 
v Piešťanoch prvý raz, čo oba singlové tituly  zostali na Slovensku. 

ProFStav Slovakia CuP 2011
itF 2 u18

Piešťany, 19. 4. 2011 – 24. 4. 2011
výsledky Slovákov + finálové výsledky

C H l a P C i
D v o j h r a

1. kolo: Antropikas (Lit.) – Vajda 63, 62, 
Štaubert (ČR) – Šimon 64, 60, Kurz (Rak.) – 
Selecký 61, 61, J. Čižnár – Baum (Nem.) 62, 
62, Mugevicius (Lit.) – Blaško 63, 16, 62, Pavlík 
(ČR) – Opalek 62, 60, M. Škrla – Maksimyuk 
(Rus.) 61, 61, M. Kianička – Papík (ČR) 63, 61, 
Weigel (Nem.) – Maruščák 64, 76(1), Čelovský 
– Kocourek (ČR) 63, 61, 2. kolo: Horanský 

(1) – Frank (Nem.) 62, 62, Jaloviec (4-ČR)  
– J. Čižnár 63, 63, Partl (6) – Šimůnek (ČR) 
26, 62, 62, Romanowicz (15-Poľ.) – M. Škrla 
62, 61, Novak (3-Rak.) – M. Kianička 62, 60, 
Srkala (11-Švajč.) – Čelovský 61, 67(8), 62, 
Vittek (14) – Gotovskis (Lit.) 36, 63, 62, 3. kolo: 
Horanský – Antropikas 64, 60, Partl – Šafránek 
(9-ČR) 62, 64, Pavlásek (2-ČR) – Vittek 63, 
75, ŠF: Horanský – Gerlach (12-Rus.) 64, 63, 
Partl – Novak 62, 64, SF: Horanský – Veger 
(7-Chorv.) 62, 67(5), 62, Kuzmanov (5-Bul.) – 
Partl 75, 61, F: Horanský – Kuzmanov 6:1, 6:0

Š t v o r h r a
1. kolo: Kocourek, Romanowicz (ČR/Poľ.) – 

Opalek, M. Škrla 62, 46, 10-7, Papík, Štaubert 
(ČR) – Selecký, Štarke 57, 63, 11-9, Maruščák, 
Blaško – M. Kianička, Doležel (SR/ČR) 16, 61, 
10-3, Meyer, Weigel (Nem.) – Simčák, Šproch 
76(7), 16, 13-11, J. Čižnár, Pollanen (SR/Fín.) – 
Blaho, Kmeťko 64, 62, Belanec, Vido – Baum, 
Dobre (Nem./Rum.) 36, 61, 10-7, Šimůnek, 
Zedník (ČR) – Sarapa, Šimon (Rak./SR) bez 
boja, Frank, Haerteis (Nem.) – Čelovský, 
Južnyj (SR/Rus.) 63, 62, 2. kolo: Novak, Partl 
(1-Rak./SR) – Kocourek, Romanowicz 75, 16, 
10-8, Pavlásek, Srkala (4-ČR/Švajč.) – Blaško, 
Maruščák 62, 62, Mugevicius, Tverijonas 
(7-Lit.) – J. Čižnár, Pollanen 75, 36, 11-9, 

Jaloviec, Šafránek (3-ČR) – Belanec, Vido 61, 
60, Horanský, Vittek (5) – Šimůnek, Zedník 62, 
76(2), ŠF: Novak, Partl – Papík, Štaubert 64, 
46, 10-3, Horanský, Vittek – Kuzmanov, Veger 
(2-Bul./Chorv.) 64, 36, 10-8, SF: Pavlásek, 
Srkala – Novak, Partl 76(4), 64, Horanský, 
Vittek – Jaloviec, Šafránek 64, 64, F: Pavlásek, 
Srkala - Horanský, Vittek 46, 64, 10-6.

D i e v Č a t Á
D v o j h r a

1. kolo: M. Šramková – Kňaževová (Rus.) 64, 
62, Mayerová (ČR) – Stanová 75, 03 skr., Ma-
tysová (Nem.) – R. Šramková 64, 62, Moldo-
vanová (Rum.) – Matúšková 64, 63, Cvačková 

Filip HORANSKÝ, víťaz dvojhry juniorov
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hry dievčat bolo aj zásluhou Lucie 
Butkovskej (3) čisto slovenské. 
Lucia potvrdila svoje vysoké nasa-
denie, veľmi dobre zvládla náročné 

semifinále a až do stavu 2:2 v treťom 
bola aj vo finále rozhodne vyrovna-
nou súperkou. Potom však narobila 
pri výmenách predsa len viac chýb. 

Zo 16 slovenských dievčat v pavúku 
hlavnej súťaže dvojhry spomeniem 
ešte štyri, ktoré bodovali. Natália 
Vajdová (13) odohrala dva fyzicky 
veľmi ťažké zápasy, Lenka Želinská 
vyhrala tri zápasy v  kvalifikácii 
a dva v hlavnej súťaži. Potešili dve 
15-ročné, ktoré dostali voľnú kartu 
a postupom do 3. kola ju aj využili. 
Sarah Mária Juráková  a Monika 
Staníková porazili nasadené hráč-
ky, Monika vlani veľmi úspešnú 
rovesníčku Siniakovú, obe neskôr 
prehrali s lepšími súperkami. 

Pochvala za štvorhry

Štvorhry sú tradične v  tieni 
dvojhier aj keď práve nášmu junior-
skému tenisu priniesli v poslednom 
období najvyššie medzinárodné 
úspechy. Horanský – Vittek boli 
blízko celkovému víťazstvu, česko-
švajčiarsky pár Pavlásek – Srkala si 
však v zápasovom tajbrejku udržal 
najmä lepšie nervy. V  semifinále 
štvorhry chlapcov bol aj Adrián 
Partl. Po semifinále dievčat som 
sa „posmieval“ Karolíne Schmied-
lovej, že štvorhra jej priveľmi ne-
chutí, túto súťaž nakoniec vyhral 
ukrajinsko-český pár  Lysá – Smit-
ková. Bodíky za debla získali však 
viaceré slovenské dievčatá. V oboch 
súťažiach štvorhier štartovalo po 

24 párov, čo je oproti minulosti 
pozitívny nárast záujmu. Viacerí, 
čo hrali len kvalifikáciu dvojhry, 
ale chceli hlavnú súťaž aspoň vo 
štvorhre. Pochvala ...

Slováci využili šancu

Už pri začiatku turnaja príjemne 
prekvapil veľký záujem o  kvali-
fikáciu. Prišli viacerí, ktorí boli 
len na listine náhradníkov, ale aj 
niekoľkí, ktorí vôbec v zoznamoch 
nefigurovali. Možnosť štartu na 
medzinárodnom podujatí využili 
po dlhej dobe ozaj mnohí slovenskí 
hráči. Do 48-členného pavúka sa 
nakoniec dostali všetci, čo mali zá-
ujem, početne vypísaná kvalifikácia 
rozhodne splnila účel. 

Čo záverom? Na listinách boli 
hráči z  22 krajín. Turnaju žičilo 
nádherné počasie počas celých  
8 dní. Najviac sa  asi narobili správ-
covia dvorcov, predsa len je začiatok 
sezóny a kurty dostávali poriadne 
zabrať. Niektoré bolo nutné v prie-
behu turnaja opakovane preval-
covať. Poďakovanie usporiadateľa 
patrí popri tradičných partneroch 
spoločnosti Profstav, ktorá prispela 
k  tradične úspešnému priebehu 
turnaja v tomto roku.

Rudolf VRÁBEL,
riaditeľ turnaja

Singlové tituly získali v Piešťanoch domáci hráči
                      33. ročník Profstav Slovakia Cup 2011 vyhrali Filip Horanský a Karolína Schmiedlová

(ČR) – Tumová 64, 75, Vojčináková – Paterová 
(ČR) 57, 64, 61, Jablonovská – Bojanovská 
(Ukr.) 75, 62, Juráková – Herdzelasová (Bosna 
a  Herceg.) 26, 64, 64, Želinská – Rutarová 
(ČR) 11 skr., Markušková – Kralová (Nem.) 
62, 16, 60, Slavíčková (ČR) – Lacková 64, 62, 
Staníková – Romanyšinová (Ukr.) 46, 62, 60, 
Roučková (ČR) – Uberalová 62, 76(5), 2. kolo: 
Ka. Schmiedlová (1) – Odegaardová (Nór.) 
60, 63, Jankovská (16-ČR) – M. Šramková 46, 
63, 64, Na. Vajdová (13) – Huberová (Nem.) 
76(4), 57, 76(5), Haasová (8-Rak.) – Vojčiná-
ková 63, 63, Dvořáková (5-ČR) – Jablonov-
ská 61, 64, Juráková – Mullerová (9-Maď.) 

76(1), 64, Želinská – Vajdičová (14-Chorv.) 
63, 62, Butkovská (3) – Heilová (Rak.) 64, 
61, Pavelková (7-ČR) – Markušková 75, 63, 
Slavíčková – Záteková (11) 46, 61, 64, Staní-
ková – Siniaková (15-ČR) 64, 63, 3. kolo: Ka. 
Schmiedlová – Jankovská 64, 60, Krejčíková 
(4-ČR) – Na. Vajdová 63, 76(6), Dvořáková – 
Juráková 60, 61, Butkovská – Želinská 62, 
61, Cadarová (2-Rum.) – Staníková 63, 62, 
ŠF: Ka. Schmiedlová – Buktová (12-Maď.) 
64, 61, Butkovská – Dvořáková 26, 62, 63, 
SF: Ka. Schmiedlová – Krejčíková 46, 62, 
62, Butkovská – Pavelková 64, 76(4), F: Ka. 
Schmiedlová – Butkovská 6:2, 1:6, 6:2

Š t v o r h r a
1. kolo: Juráková, Mayerová (SR/ČR) – Jab-
lonovská, Stanová bez boja, Andrejszkiová, 
Buktová (Maď.) – Kršáková, Staníková 61, 16, 
10-5, Hrabalová, Slavíčková (ČR) – Gábrišová, 
R. Šramková 36, 63, 13-11, Roučková, Siniako-
vá (ČR) – Markušková, Tumová 46, 62, 10-6, 
Svatíková, Veverková – Kňaževová, Želinská 
(Rus./SR) bez boja, Herdzelasová, Paterová 
(Bosna a Herceg./ČR) – Houbová, Vojčináková 
75, 26, 10-8, Lacková, M. Šramková – Cváčko-
vá, Moldovanová (ČR/Rum.) 64, 61, 2. kolo: 
Butkovská, Ka. Schmiedlová (1) – Huberová, 
Matysová (Nem.) 64, 63, Juráková, Mayerová 

(SR/ČR) – Jirsáková, Pavelková (8-ČR) 75, 
67(8), 10-8, Jankovská, Na. Vajdová (7-ČR/
SR) – Hrabalová, Slavíčková (ČR) 46, 75, 10-6, 
Cadarová, Haasová (3-Rum./Rak.) – Svatíko-
vá, Veverková 62, 60, Vajdičová, Záteková 
(5-Chorv./SR) – Herdzelasová, Paterová 26, 
60, 10-7, Dvořáková, Krejčíková (2-ČR) – Lac-
ková, M. Šramková 61, 62, ŠF: Butkovská, Ka. 
Schmiedlová – Juráková, Mayerová 76(2), 62, 
Lysá, Smitková (4-Ukr./ČR) – Jankovská, Na. 
Vajdová 64, 64, Dvořáková, Krejčíková – Vaj-
dičová, Záteková bez boja, SF: Lysá, Smitková 
– Butkovská, Ka. Schmiedlová 62, 62, F: Lysá, 
Smitková – Dvořáková, Krejčíková 26, 63, 10-4.

Zľava Karolína SCHMIEDLOVÁ, víťazka medzi dievčatami a jej finálová 
súperka Lucia BUTKOVSKÁ
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Metodická príloha Slovenského tenisového zväzu

V rámci seminára odzneli odborné prednášky 
na aktuálne témy, ku ktorým bola bohatá disku-
sia. Praktické ukážky tréningového procesu boli 
zamerané na kategóriu detí. 

K jednotlivým vystúpeniam:

Doc. Eugen Laczo z FTVŠ UK Bratislava sa vo 
svojom vystúpení zameral na 3 oblasti: 
1.  Komplexný prístup k športovej príprave mla-

dých tenistov
a)  Celkový zdravotný stav organizmu
b)  Vnútorné prostredie organizmu (krvný 

rozbor)
c)  Výživa, pitný režim, optimálne zaťaženie, 

regenerácia, psychohygiena
d)  Odstránenie svalovej dysbalancie

2.  Vytváranie predpokladov na možnosti zvy-
šovanie tréningového a súťažného zaťaženia
a)  Posilňovanie celého tela vlastnou hmot-

nosťou, resp. komplexnými a analytickými 
cvičeniami s rozličným odporom

b)  Výrazné koncentrovanie na „core“ tréning 
(brušné, chrbtové, vertebrálne)

c)  Cielené posilňovacie cvičenia ako prevencia 
proti zraneniam

d)  Tréning agility a plyometrie v jednoročnom 
tréningovom cykle

3.  Zameranie silového programu ako podpora 
športového výkonu
a)  Všeobecné a špeciálne cvičenia v rozvoji si-

lových schopností v jednotlivých obdobiach 
prípravy (tréningová jednotka, mikrocyk-
lus, mezocyklus)

b)  Tréningové prostriedky na rozvoj aeróbnej 
vytrvalosti ako optimálny faktor športového 
výkonu v tenise

c)  Silový program ako „regeneračný“ prostrie-
dok

d)  Ciele a úlohy kompenzačných cvičení

Psychologická prednáška športového psychológa 
Tomáša Gurského sa sústredila na ťažiskové 
témy  psychológie tenisu ako sú motivácia, 
koncentrácia a koučovanie hráčov jednotlivých 
vekových  skupín. Hlavný dôraz bol kladený 
na jednotlivé kritické fázy tenisového vývinu a 
ako ich prekonávať. Účastníci si mohli zakúpiť 
metodické materiály o psychológii tenisu a vi-
deonahrávku exkluzívneho interview športového 
psychológa s trénerom Mariánom Vajdom o spo-
lupráci so súčasnou svetovou dvojkou Novakom 
Djokovičom.

V praktickej časti demonštrovali tréneri Slávie 
Právnik Ľ. Kurek a P. Soročin s deťmi do 7 rokov 
cvičenia zamerané najmä na zdokonaľovanie 
základných úderov, koordinačné cvičenia s lop-
tou a nácvik volejov. Jednotlivé herné cvičenia 
sa uskutočnili na skrátenom dvorci s pomalšími 
loptami.

Ladislav MACKO,
metodik STZ

Tréneri sa chcú vzdelávať
Seminár v Bratislave pritiahol do NTC rekordných 81 trénerov

V  Národnom tenisovom centre sa uskutočnil 19. marca pravidelný seminár trénerov. 
Zúčastnilo sa na ňom rekordných 81 trénerov zo všetkých regiónov Slovenska čo potvrdzuje, 
že tréneri sa chcú vzdelávať. 

Psychológ Tomáš GURSKÝ zaujal poslucháčov

Ukážka práce fyzioterapeuta Zdenka ĎURIŠA

Ukážka cvičenia pre deti v podaní malej tenistky

Eugen LACZO  
pri svojej prednáške

18  



R
a

fa
e

l 
N

A
D

A
L 

 (
Š

p
a

n
ie

ls
k

o
)

s
e

d
e

m
n

á
s

o
b

n
ý

 v
íť

a
z

 t
u

r
n

a
ja

 v
 M

o
n

te
 C

a
r

le



Daniela HANTUCHOVÁ, Agnieszka RADWANSKÁ (SR/Poľ.),

víťazky štvorhry v Miami 2011



Daniela HANTUCHOVÁ, Agnieszka RADWANSKÁ (SR/Poľ.),

víťazky štvorhry v Miami 2011





Cenník inzerCie 2011

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

B C
D E F H

A

Stz marketing s.r.o.

Príkopova 6, 831 03 Bratislava
kontaktná osoba: ing. andrea kostíková
mobil: 0903 184 234
tel.: +421/2/4920 9885
Fax: +421/2/4920 9878
e-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBáLKA
strana rozmery formát cena € poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165€ sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995€ +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 797€ +spadávka 3mm A

VNúTRO ČASOPISU
rozmery formát cena € poznámka vzor
210 x 297 1/1 580€ +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580€ sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2 323€ sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2 323€ sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245€ sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195€ sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195€ sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 140€ sadzobný obrazec H

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

VKLADAČKY
cena za vkladanie 0,2-€ /ks

Ceny sú uvedené v € za uverejnenie v  jednom 
čísle. K cenám sa pripočítava DPH vo výške 20%. 

RIADKOVá INZERCIA
cena za prvé slovo 1,7-€ 
každé ďalšie slovo 0,3-€ 

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

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor A
1/1 > 

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm  

vzor X
banner > 

60 x 15 mm 
sadzobný  

obrazec X

KONTAKT

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

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný  

obrazec

„Blahoželám k víťazstvu Sloven-
ska v hodnotení krajín,”zdôrazňuje 
Dupré v liste. „Verím, že slovenský 
tenis bude pokračovať vo svojom 
raste. Prajem vám všetko najlepšie 
aj do budúcnosti, aby ste pokračo-
vali v týchto výsledkoch.” 

Poradie sa zostavuje na základe 
výsledkov hráčov do 14, 16 a 18 ro-
kov. V celkovom poradí, i v rebríč-
ku hráčov do 18 rokov, je Slovensko 

na prvom mieste. V  renkingu do  
16 rokov je na 5. priečke a  do  
14 rokov na 11. mieste.

„Radosť mám najmä z toho, že 
sme s  veľkým náskokom vyhrali 
najdôležitejšiu kategóriu do 18 
rokov. Európa hrá vo svetovom 
mužskom i  ženskom tenise teraz 
prím a je skvelé, že naši mladí hráči 
sa dokážu takto presadiť. Je to dô-
kaz veľmi dobrej práce s mládežou. 
Určite je to veľké zadosťučinenie 
pre mňa i  pre rodičov, ktorí ta-
lentovaných hráčov vychovávajú. 
Veľká väčšina z nich sa pripravuje 

v  Národnom tenisovom centre 
a  úspechy v  kategóriách do 18 
a 16 rokov svedčia o tom, že tam je 
dobrá konkurencia, a že tréneri od-
vádzajú dobrú robotu. Máme teraz 
silnú juniorskú generáciu - sedem 
až osem talentov. Teraz pôjde o to, 
aby dobre zvládli prechod k dospe-
lým,“ citovala TASR Igora Moš-
ku, generálneho sekretára STZ. 
Slovenskí tenisti získali vlani na 
ME do 18, 16 a 14 rokov celkovo 
sedem medailí. Jana Čepelová za-
knihovala na šampionáte do 18 ro-
kov vo švajčiarskom Klosterse zlatú 

dupľu, keď triumfovala v dvojhre 
i  vo štvorhre po boku Chantal 
Škamlovej, ktorá skončila v singli 
na bronzovej priečke. Úspech slo-
venských farieb podčiarkli bron-
zom vo štvorhre chlapcov Filip 
Horanský s  Jozefom Kovalíkom. 
Na ME do 16 rokov v Moskve vy-
bojovala Anna Karolína Schmied-
lová striebro v dvojhre i vo štvorhre 
spoločne s Natáliou Vajdovou. Na 
ME do 14 rokov v Plzni sa o bronz 
pre slovenské farby postarali vo 
štvorhre Oliver Nagy s Martinom 
Blaškom.                  (red.)

Slovensko najvyššie v Európe
V hodnotení krajín v mládežníckych kategóriách SR lídrom pred Francúzskom a Španielskom

Šéf slovenského tenisu Tibor Macko dostal pred niekoľkými 
dňami list od prezidenta Tennis Europe Jacquesa Dupré, v ktorom 
mu blahoželá k prvenstvu Slovenska v rebríčku krajín zostaveného 
na základe výsledkov mladých tenistov v roku 2010. Slovensko je 
s 350 bodmi lídrom pred takými vyspelými tenisovými krajinami 
ako Francúzsko a Španielsko! 

Celkové poradie
1. SLOVENSKO 350
2. Francúzsko 305
3. Španielsko 271
4. Taliansko 220
5. Rusko 168
6. Portugalsko 160
7. Holandsko 155
8. Veľká Británia 130
9. Bosna a Hercegovina 115

10. Poľsko 110
(V rebríčku je hodnotených 35 krajín)

Na úspechu Slovenska má podiel aj táto štvorica – zľava Chantal ŠKAMLOVÁ, 
Natália VAJDOVÁ, Karolína SCHMIEDLOVÁ, Jana ČEPELOVÁ

Podľa kategórií
Do 18 rokov:  1 .  SLOVENSKO 235, 
2. Španielsko 145, 3. Bosna a Hercegovina 
105. Do 16 rokov: 1. Francúzsko 155, 
2. Španielsko 111, 3. Portugalsko 100,  
. . .5.  SLOVENSKO 90. Do 14 rokov: 
1. Taliansko 190 b., 2. Francúzsko 130, 
3. Holandsko 100, ... 11. SLOVENSKO 25. 
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