
Prečo ďalší seminár? 

Cesta k úspechu v súčasnom tenise kladie 
vysoké nároky nielen na športovcov, ale aj 
na trénerov, rodičov, členov realizačných 
tímov, funkcionárov, a ďalších. Aby bol do-
siahnutý synergický efekt v procese rozvoja, je 
treba poznať jednotlivé role, postoje a úlohy 
a vykonávať ich správne v každej fáze teniso-
vého vývinu: od prvých krokov s tenisovou 
raketou, cez zvládanie súťažných úspechov 
i  neúspechov, cez prekonávanie vlastných 
športových limitov a  bariér až k  najvyššej 
úrovni a tenisovému majstrovstvu. 

Pre koho?  

Hráči, tréneri, rodičia, funkcionári, 
členovia realizačných tímov, tenisoví zá-
ujemcovia 

S kým? 

Seminár bude viesť Emil Miške - tenisový 
tréner a  kouč, Tomáš Gurský – športový 
psychológ, Herbert Bende – tenisový tréner.  

ako?

Prednáška na danú tému (cca 45 min.), 
potom príklady z praxe, modelové situácie 
a diskusia.

kde?

Národné tenisové centrum NTC – sála č.3.

za koľko?

Účastnícky poplatok je 10 eur (v prípade 
záujmu si účastníci môžu zakúpiť metodické 
materiály k danej téme). 

kedy?

11. mája 2011 v čase 17.30 – 19.00 hod.

tomáš Gurský

PhDr. Tomáš Gurský 
má dvadsaťročnú prax ako 
športový psychológ. Vyštu-
doval psychológiu na Filo-
zofickej fakulte Univerzity 
Komenského v  Bratislave. 
V minulosti bol junior-
ským a  akademickým re-
prezentantom v zjazdovom 
lyžovaní a  neskôr trénerom zjazdového lyžovania. 
V  rokoch 1984-90 pôsobil ako športový psychológ 
na Osemročnom športovom gymnáziu v Bratislave, 
kde dodnes spolupracuje pri  talentových skúškach. 
V  rokoch 1999-2000 bol koordinátorom psycholo-
gického servisu komisie SOV pred OH 2000 v Sydney.

Od roku 1999 vyučuje externe športovú psychológiu 
na FFUK. Organizuje semináre pre trénerov a  roz-
hodcov, je autorom učebnice športovej psychológie 
(Telovýchovná škola Bratislava, 2005) a viacerých od-
borných článkov v športových periodikách. Je predse-
dom Spoločnosti športovej psychológie na Slovensku 
a členom medzinárodnej skupiny FAST (Forum for 
Applied Sport Psychology in Top-Sport).

Od roku 1990 vedie súkromnú psychologickú 
prax TOP-FIT. Medzi jeho klientov patrí Elena Ka-
liská, olympijská víťazka vo vodnom slalome, Boris 
Novotný, strieborný medailista z majstrovstiev Európy 
v džude, reprezentanti v tenise, šerme, športovej streľ-
be, krasokorčuľovaní a ďalší. Z kolektívnych športov 
spolupracoval s  mládežníckymi reprezentáciami 
Slovenska vo futbale, hokeji, volejbale, s extraligovými 
klubmi v  ľadovom hokeji (Slovan Harvard), futbale 
(AŠK Inter) a basketbale žien (Istrobanka). Pred OH 
v Aténach spolupracoval s olympijskými reprezentá-
ciami kanoistov na divokej vode a džuda. 

Herbert Bende

-  bývalý vrcholový tenista
-  v rokoch 2000 a 2001 bol 

sparingpartnerom Marti-
ny Hingisovej 

-  ako tréner pôsobil v Hop-
man Tennis Academy a 
Evert Tennis Academy, 
kde získal bohaté skúsen-
osti z americkej tenisovej 
školy 

-  na Slovensku okrem iného bol trénerom v Pro-
fessional Tennis Center (TK Inter BA) a taktiež 
v TK Slovan, ako tréner Tréningového strediska 
mládeže.

emil miške

-  20-ročná trénerská prax
-  v minulosti hrával na 

špičkovej českosloven-
skej úrovni ( v r. 1983 
majster Československa 
a niekoľkonásobný 
majster Slovenska vo 
štvorhre)

-  10 rokov pôsobil ako 
šéftréner v TJ Slávia 
Právnik

-  trénoval niekoľko 
majstrov Slovenska a daviscupových či fedcupo-
vých reprezentantov či reprezentantky (Mertiňák, 
Nagyová, Suchá, Švarc, Fislová, Bruthans), v súčas-
nosti vedie Klaudiu Boczovú.

-  dva razy doviedol ako tréner a nehrajúci kapitán 
svoje družstvo k víťazstvu v slovenskej tenisovej 
extralige 

-  člen Slovenskej asociácie koučov 

PreDStavujeme Členov tÍmuCeloslovenský seminár v NTC 

Komunikujeme 
primerane?
Hráčov treba  
vychovávať  
a koučovať

záväznú prihlášku posielajte  
na mailovú adresu:

emilmiske@gmail.com
mobil: 0903 256874
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w w w . s l a v i a a g r o f e r t . s k

15x 
TENIS

12x
 BEDMINTON

FITNESS & 
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BEACH
VOLEJBAL

FUTBAL
BASKETBAL

TENISOVÁ 
ŠKOLIČKA

N O V Ý  Š P O R T O V Ý  K L U B  V  P E T R Ž A L K E

„Predpokladám, že kluby si dali dosť práce so 
zabezpečením optimálnych zostáv,“ hovorí Tibor 
Macko, prezident STZ. „V ostatných rokoch najmä 
Slovan dokázal postaviť silné družstvá, a  preto 
bol aj úspešný. Verím, že organizátori stretnutí 
pripravia dobré podmienky a  postarajú sa aj 
o propagáciu, aby sa nehralo bez divákov.“

Prezident zväzu je zvedavý ako sa presadia 
mladí hráči, pre ktorých je extraligový štart dob-
rou skúsenosťou na začiatku antukovej sezóny. 
„Extraliga je príležitosťou prezentácie pre kluby. 
V  každom družstve môže nastúpiť v  stretnutí 
jeden cudzinec, čo niektoré kluby aj využívajú,“ 
pripomína Tibor Macko.Na trnavskej súpiske je 
Čech Jaroslav Pospíšil, 114. vo svetovom rebríčku 
i jeho krajan, veterán Tomáš Zíb (35 r.). Piešťany 
angažovali Jana Mertla, Jana Minářa a na súpiske je 
aj Daniel Lustig. V prvej pozícii figuruje slovenská 
jednotka Lukáš Lacko. Slovan by mal obhajovať 
s  Andrejom Martinom, Dominikom Hrbatým, 

Michalom Milkom, Filipom Poláškom a Jozefom 
Kovalíkom. Nováčik Slávia Právnik sa spolieha 
na Miklušičáka, Mertiňáka, Švarca... Ženy Slo-
vana uvádzajú na súpiske ako líderku Cibulkovú, 

Piešťany ďalšiu fedcupovú reprezentantku Rybá-
rikovú. Muži Slovana začnú na kurtoch nováčika  
Slávie Právnik na Dudovej, rovnaká dvojica sa stret-
ne aj v 1. kole extraligy žien.     (zw)

Slovanisti obhajujú oba tituly
Tenisová extraliga štartuje 2. mája, majstrov spoznáme 6. mája

Najvyššia tenisová súťaž družstiev sa 
uskutoční v  tradičnom termíne – v  prvý 
májový týždeň. V  extralige mužov aj žien 
obhajujú prvenstvo tímy Slovana Bratislava. 
Ťahajú pozoruhodnú sériu – ženy vyhrali 
šesťkrát za sebou, muži tri razy. Hrá sa  
2. mája (štvrťfinále), 4. mája (semifinále  
a zápasy v skupine o 5. - 8. miesto) a 6. mája 
(finále a stretnutia o konečné umiestnenie). 
Nováčikmi sú muži Slávie Právnik a  ženy 
Žiliny.

m u Ž i
2. mája - 1. kolo (štvrťfinále)

TJ Slávia Právnik Bratislava – TK Slovan Bratislava (1)
TC Empire Trnava (3) - TK Tatran 2007 Prešov
TC DRACI Matúškovo - TK Ratufa Levice (4)
TK Slávia Agrofert STU Bratislava (2) - TK Kúpele Piešťany

Ž e n Y
2. mája - 1. kolo (štvrťfinále) 

TJ Slávia Právnik Bratislava - TK Slovan Bratislava (1)
TK Kúpele Piešťany (3) - TK Žilina
TK Nitra - TK Slávia Agrofert STU Bratislava (4)
TC Dixon Tenisia Banská Bystrica - TK Ružomberok (2)

Takto oslavovalo prvenstvo pred rokom družstvo mužov Slovana Bratislava, ktoré opäť nastúpi 
pod taktovkou nehrajúceho kapitána Miloslava Mečířa

Žreb slovenskej extraligy družstiev 2011

E
X

TRALIG
A

2 0 1 1
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Bol to príjemný pohľad. Tenista, ktorý roky 
propagoval svoj šport príkladnou reprezentáciou 
v Davis Cupe i na profiokruhu, sa stal propagáto-
rom behu. Ten je roky súčasťou prípravy Dominika 
Hrbatého. Súťaživého športovca vždy motivoval 
v bežeckých tréningoch jeho kondičný tréner Ivan 
Gabovič, tiež náruživý bežec, ktorý ho sprevádza 
celou kariérou. 

Dominik sa stal ambasádorom  6. ročníka brati-
slavského mestského maratónu (ČSOB Bratislava 
Marathon 2011). Už v minulosti bežal v štafetách 
bratislavského maratónu. Jeho fotografia na pla-
gátoch lákala tohto roku rekreačných bežcov na 
podujatie, ktoré sa uskutočnilo v posledný mar-
cový víkend. Na štart sa vo všetkých kategóriách 
postavilo 6513 bežcov. Medzi nimi, pochopiteľne, 
aj Dominik, ktorý si to na trati rozdal aj so zná-
mym maratóncom Marcelom Mataninom. Hrba-
tého čas v jeho prvom polmaratóne v živote bol pod 
poldruha hodiny – 1:27 h. „Bežalo sa mi skvele,“ 
vravel 33-ročný tenisový profesionál. „Možno  
o dva roky zvládnem aj môj prvý maratón,“ 
dodal. Pre ilustráciu: v  bratislavských uliciach 
dominovali Keňania, v kategórii mužov obhájil 

prvenstvo Hosea Tuei v novom traťovom rekorde 
1:03:45 h, maratón vyhral Etiópčan Ashenafi 
Erkolo za 2:22:09 h. 

Z organizačnej stránky sa nám aj v  tomto 
roku turnaj vydaril. Usporiadali sme ho na 
vysokej úrovni, ktorá určite spĺňa kritériá orga-
nizovania takýchto medzinárodných podujatí. 
Tomu zodpovedala aj kvalita dvorcov a zázemie 
areálu. Počasie bolo, až na jeden deň, veľmi 
príjemné, čo mohli hráči využiť na prechádzku 
po kúpeľnom meste Trenčianske Teplice alebo 
na minigolfe. Väčšina hráčov bola na turnaji aj 
vlani. Denne na zápasy chodilo do 100 divákov, 
dobrá atmosféra bola v súbojoch Slovákov. Pre 
hráčov zo  Súkromného športového gymnázia 
a  športového klubu TCTT z  Trenčianskych 
Teplíc bol štart veľkou skúsenosťou, pretože sa 
tu stretli vynikajúci  hráči z celej Európy. Zišla 
sa tu najlepšia konkurencia zo všetkých doteraz 
organizovaných ročníkov. Vo finále chlapcov sa stretli náš Ivan Štarke 

s  druhým nasadeným Rakúšanom Davidom 
Pichlerom. Víťazom sa po vyrovnanom  prie-
behu v  obidvoch setoch  stal Pichler. Finále 
štvorhry bolo čisto slovenskou záležitosťou 
s  víťaznou koncovkou pre dvojicu Štarke - 
Matej Selecký. Vo finále dvojhry dievčat sme 
zastúpenie nemali. Zaslúžene v  ňom zvíťazila 
Srbka Ivana Jorovičová, ale vo štvorhre sa 
radovali slovenské tenistky Sarah Mária Ju-
ráková a  Tereza Ilavská, ktoré  obhájili minu-
loročné prvenstvo. Zápasy boli počas celého 
podujatia veľmi vyrovnané, plné zvratov a krás-

nych momentov, čo naznačila už kvalifikácia. 
Poďakovanie patrí  Športovému klubu TCTT 

a Súkromnému športovému gymnáziu v Tren-
čianskych Tepliciach., členom organizačného 
tímu, rozhodcovi. Všetci prispeli k  tomu, že 
podujatie, ktoré bolo v tomto roku veľmi nároč-
né, malo bezproblémový priebeh. Veľkú zásluhu 
na tom mali aj hráči, rodičia, tréneri. Mesto 
Trenčianske Teplice opäť prispelo k propagácii. 
Každý hráč dostal pri registrácii prezentačnú 
taštičku s darčekmi. 

Daniel JEŽÍK,
riaditeľ turnaja

Obe štvorhry pre Slovákov
V Trenčianskych Tepliciach 6. ročník School Lobik - turnaj TEJT do 16 rokov 

V tenisovej nafukovacej hale na Baračke 
v  Trenčianskych Tepliciach sa   19. – 27. 
marca 2011 uskutočnil šiesty ročník  me-
dzinárodného turnaja chlapcov a  dievčat 
do 16 rokov pod záštitou Tennis Europe 
a STZ. School Lobik je súčasťou kalendára 
medzinárodných turnajov TEJT (Tennis 
European Junior Tour). Na podujatí štar-
tovalo 112 hráčov, čo je  maximálny počet. 
Z nich 34 zo zahraničia (celkovo 12 krajín). 
Hralo sa na dvoch antukových dvorcoch.

Dominik HRBATÝ si to rozdal na trati ČSOB Brati-
slava Marathonu 2011 s Marcelom MATANINOM

Finálové výsledky
C h l a p c i

David Pichler (Rak.-2) - Ivan Štarke (SR-4) 7:5, 6:4
Matej Selecký, Ivan Štarke (SR-2) - Matej Búřil, Andrej Vach 
(SR) 6:2, 6:7 (4), 10:7 (zápasový tajbrejk)

D i e v č a t á 
Ivana Jorovičová (Srb.-3) - Dorottya Jónásová (Maď.-1) 
6:3, 3:6, 6:4
Tereza Ilavská, Sarah Mária Juráková (SR-4) - Ivana Jorovi-
čová, Džina Milovanovičová (Srb.-2) 6:4, 6:4 

Po finále štvorhry dievčat – zľava finalistky Džina MILOVANOVIČOVÁ, Ivana JOROVIČOVÁ a slovenské 
víťazky Sarah Mária JURÁKOVÁ, Tereza ILAVSKÁ

Dominik s trénerom Ivanom GABOVIČOM

Hrbatý lákal bežcov
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Kim sa zranila pri tanci
Belgická tenistka Kim Cij-

stersová po fedcupovej absencii 
možno vynechá tohtoročný 
grandslamový Roland Garros. 
Svetová dvojka si pri tanci 
vážne zranila nohu. Dvadsať-
sedemročná hviezda si podľa 
informácií belgickej televí-
zie vyvrtla členok na svadbe 
synovca a údajne ju čaká až 
šesťtýždňový nútený oddych od 
tenisu. Aktuálna šampiónka US 
a Australian Open sa podrobila 
vyšetreniu ultrazvukom a mag-
netickej rezonancii. „Diagnóza 
znie - ťažká dislokácia pravého 
členka so silným natiahnutím 
postranného väziva a hematómom,“ informovala televízia.

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   

Samprasove 
trofeje sa našli

Legendárny americký tenista Pete Sampras zažil milé prekvapenie, 
keď sa opäť dostal k  svojim trofejam, ktoré mu ukradli ešte vlani 
v decembri zo zabezpečeného skladu v Los Angeles.

Internetový portál TMZ dostal anonymný tip, že odcudzené pred-
mety, medzi nimi aj trofej za víťazstvo na Australian Open 1994, sú za 
jednou z nemocníc v Los Angeles. Sampras pri lúpeži prišiel o vyše 
100 trofejí a ďalších predmetov, pričom niektoré z nich sa našli už 
pár dní po krádeži v mestskom parku.

Tridsaťdeväťročný bývalý tenista, ktorý ukončil aktívnu kariéru 
v roku 2002, vyhral 14 grandslamových turnajov a ďalších 64 turnajov 
na okruhu ATP.

Kedy sa vydá Šarapovová? 
Ruskú tenistku Mariu Šarapovovú vídať na basketbalových zápa-

soch NBA, špeciálne keď hrá New Jersey Nets. V jeho službách má 
snúbenca Slovinca Sašu Vujačiča (27 r.). Kedy bude svadba, to ešte bý-
valá svetová jednotka neprezradila. „Máme dosť času. Stále sme veľmi 
mladí,“ povedala. „Je však príjemné, keď sa vraciam domov, že ma tam 

niekto čaká.“ Vydávať 
sa teda neponáhľa. Skôr 
mariborský rodák Saša 
Vujačič merajúci 201 
centimetrov, vyčkáva, 
že sa v  nahustenom 
kalendári wimbledon-
skej šampiónky nájde 
čoskoro významný deň, 
keď si vzájomne pove-
dia áno.

Dve legendy vedľa seba –Pete SAMPRAS (vpravo) a Roger FEDERER, 
16-násobný grandslamový šampión



Už je v tenisovom nebi Za Lýdiou Melišovou
Emil Nakládal odišiel 28. marca 

2011 do tenisového neba vo veku 
91 rokov.

Svoju aktívnu športovú čin-
nosť začal v  rokoch 1948 - 58 
v  tenisových oddieloch TJ Štart 
a TJ Kovosmalt 
v Bratislave. Od 
roku 1958 mu 
prirástol k srd-
c u  t e n i s ov ý 
klub AŠK Inter 
Bratislava, kto-
rého čestným 
členom bol do-
teraz. Ako ak-
tívny funkcio-
nár sa zúčastnil 
na výstavbe te-
nisového areálu 
na Pasienkoch. 
Tenis  hrával 
v  rôznych sú-
ťažiach, okrem 
iného aj v  slo-
venskej národ-
nej lige. Bol aj trénerom mládeže 
a  rozhodcom s  celoslovenskou 
pôsobnosťou. 

V  Bratislavskom tenisovom 
zväze pracoval ako predseda 
športovo-technickej komisie. 

V  Slovenskom tenisovom zväze 
bol členom komisie mládeže, 
predsedom klasifikačnej komisie, 
aj členom komisie pre výstavbu. 
Za svoju dlhoročnú činnosť bol 
ocenený rôznymi slovenskými, 

aj českosloven-
skými verejný-
mi uznaniami 
za rozvoj te-
lesnej výchovy 
a  propagáciu 
tenisu. Sloven-
ský tenisový 
zväz mu ude-
lil v  roku 2000 
Cenu za rozvoj 
tenisu. 

Spolu s  čes-
kými kolegami 
o r g a n i z o v a l 
českosloven-
ské veteránske 
hnutie s  vyso-
kou športovou 
aj  spoločen-

skou úrovňou. So starou interác-
kou partiou hrával štvorhry do 
svojich 88 rokov a keď už nevládal, 
chodil ich aspoň povzbudzovať. 
Bude im chýbať.

Česť jeho pamiatke! 

Početná športová obec sa 31. 
marca 2011 rozlúčila s  PaedDr. 
Lýdiou Melišovou, ktorá nás po 
ťažkej chorobe opustila 26. 3. 
2011 vo veku 66 rokov.

S  tenisom začínala v  Loko-
motíve Bratislava. Jej talent sa 
prejavoval veľmi 
skoro a  ako jed-
na z mála Slove-
niek sa už v  tri-
nástich rokoch 
s t a l a  ž i a ckou 
majsterkou Čes-
koslovenska. Zá-
konite zakotvila 
v najlepšom slo-
venskom druž-
stve, v  Slovane 
Bratislava a dlhé 
roky bola jeho 
ligovou oporou. 
Keďže tenis bol 
v  tom čase se-
zónnym športom, v zime úspešne 
hrávala basketbal za tím Lokomo-
tívy Bratislava, v tom čase jeden 
z najlepších v Československu. Aj 
keď zranenia predčasne ukončili 
jej kariéru v  špičkovom športe, 
naďalej zostala športu verná. Od 
roku 1966 pôsobila na Fakulte te-

lesnej výchovy a športu UK v Bra-
tislave. Bola uznávanou autoritou 
v  oblasti vzdelávania trénerov, 
autorkou viacerých odborných 
prác, najmä z  oblasti športovej 
prípravy mládeže. Dlhé roky 
pracovala ako predsedníčka tré-

nersko–metodic-
kej komisie STZ, 
v posledných ro-
koch bola garan-
tom vzdelávania 
trénerov v  STZ. 
Aktívne pôsobila 
na všetkých ško-
leniach trénerov 
vyšších stupňov 
a  vychovala po-
četnú skupinu 
trénerov, ktorí 
teraz  pracujú 
vo vrcholovom 
športe. Za svoju 
svedomitú prácu 

získala viacero uznaní a ocenení. 
Bola zaradená do Klubu tenisovej 
slávy BTZ, v  roku 2010 jej bolo 
udelené vysoké vyznamenanie 
Cena za rozvoj tenisu.

Priateľom i celej tenisovej rodi-
ne bude veľmi chýbať.

Česť jej pamiatke!
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1.   Riadiaci orgán: Slo-
venský tenisový zväz

2.  Kategórie a triedy: 
m l a d š i e ,  s t a r š i e 
žiactvo, starší do-
rast (trieda M – 8), 
mladší dorast (trieda 
M – 6)

3.  Dátum, usporia-
dateľ: organizačné 
výbory budú zverej-
nené na www.stz.sk.

4.  Prihlášky: Hráč sa 
prihlasuje samostat-
ne cez systém eTenis 
v termíne do:
mladšie žiactvo: 16. 5.
staršie žiactvo: 23. 5.
mladší dorast: 30. 5.
starší dorast: 16. 5.
Po uzavretí prihlášok 
a spracovaní priamej 
nominácie zašle STZ 
zoznam prihlásených 
hráčov regionálnym 
tenisovým zväzom, 
ktoré nominujú hrá-
čov (vrátane náhrad-
níkov) za svoj región 
a  zašlú ich na STZ 
najneskôr 8 dní pred 
oficiálnym začiatkom 
M SR jednotlivých 
kategórií. Do súťaže 
môžu byť zaradení 
len hráči, ktorí sa 
v  termíne prihlásili 
a ich nomináciu po-
tvrdí príslušný regi-
ón, t.j. aj priamo no-
minovaných hráčov. 
Týmto podmienkam 
nepodlieha iba udele-
nie voľnej karty STZ 
a usporiadateľa. 
Hráči sú povinní in-
formovať sa o svojom 
prijatí resp. neprijatí 
do súťaže. Nomináciu 
účastníkov na M SR, 
vrátane náhradníkov, 
uverejníme na inter-
netovej stránke STZ 

(www.stz.sk) v  časti 
domáce súťaže 7 dní 
pred začiatkom sú-
ťaže.

5.  Hosp. podmienky: 
Účastníci si hradia 
vš e t ky  p obytové 
náklady (cestovné, 
stravu a ubytovanie). 
Vklad do súťaže sa 
neplatí.

6.  Titul: víťazi jednotli-

vých disciplín získajú 
titul „Majster SR na 
rok 2011“, dostanú 
diplomy, medaily a 
pohár, finalisti a se-
mifinalisti diplomy 
a medaily.

7.  Povinnosti hráčov: 
a) Štartovať vo dvoj-
hre a riadne dohrať 
súťaž
b) Nevzďaľovať sa po 
dobu účasti v súťaži, 
bez súhlasu riadi-
teľstva z  tenisového 
areálu.

8.  Informácie, uby-
tovanie: informá-
cie podávajú orga-
nizační pracovníci 
jednotlivých M SR. 
Usporiadateľ  za-
bezpečí ubytovanie 
pre rozhodcov a  na 
základe písomných 
požiadaviek aj pre 
hráčov. Žiadosť o za-
bezpečenie ubyto-
vania treba zaslať 
na adresu usporia-
dateľa najneskôr 14 
dní pred začiatkom 
súťaže, t.j. nie až po 
zverejnení nominá-
cie. Usporiadateľ nie 
je povinný zabezpečiť 
ubytovanie hráčom a 
sprievodu, ktorí o to 
v termíne nepožiadali.

1.   Predpis: hrá sa podľa platných pra-
vidiel tenisu, súťažného poriadku a 
tohto rozpisu.

2.   Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. 
žiaci, st. žiačky, ml. dorastenci, ml. 
dorastenky, dorastenci, dorastenky.

3.   Disciplíny: dvojhra, štvorhra

4.  Spôsob hry: vylučovací na dva víťaz-
né sety, v každom sete za stavu 6:6 
tzv. rozhodujúca hra (taj - brejk) do 
7 bodov. V štvorhre sa prípadný tretí 
rozhodujúci set hrá ako supertajbrejk 
do 10.

V prípade neprihlásenia finalistov 
z MSR NVK, sa zväčší počet priamej 
nominácie podľa rebríčka NVK. Ak 
región nenaplní svoju nomináciu, 
zvýši sa počet voľných kariet STZ.
Náhradníci: v prípade neúčasti hrá-
ča, hráčky nominovaného priamo 
podľa rebríčka postupuje náhradník 
na priamu nomináciu, určený na 
základe rebríčkového postavenia. Ak 
sa hráč nominovaný priamo za regi-
ón posunie do priamej nominácie, 
resp. nepríde na prezentáciu, má 
právo štartu náhradník z  prísluš-
ného regiónu. V  prípade neúčasti 
hráča nominovaného STZ, resp. ak 
sa hráč nominovaný na kartu STZ 
posunie do priamej nominácie alebo 
nominácie regiónu, má právo štartu 
náhradník na voľnú kartu STZ. Vo 
všetkých ostatných prípadoch roz-
hoduje usporiadateľ.

6.  Podmienky štartu: platná registrá-
cia.

7.  Prezentácia:
mladšie žiactvo: v prvom hracom 
dni chlapci do 9,00 h., dievčatá do 
10,30 h.

staršie žiactvo: v prvom hracom 
dni chlapci do 10,30 h., dievčatá do 
9,00 h.
mladší dorast a dorast: v prvom hra-
com dni chlapci do 9,00 h., dievčatá 
do 12,00 h.

8.   Žrebovanie: 15 minút po skončení 
prezentácie.

9.   Časový rozpis: zverejní riaditeľ-
stvo pred majstrovstvami. Úprava 
programu je v právomoci riaditeľ-
stva majstrovstiev.

10.  Lopty: mladšie a  staršie žiactvo – 
PRINCE, mladší dorast a  dorast 
– WILSON US OPEN. Na každý 
zápas dvojhry a  od semifinále 
štvorhry 3 nové lopty. Od semifinále 
dvojhier výmena lôpt pred 3. setom.

ROZPIS LETNÝCh 
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

V TENISE NA ROK 2011
A/

Všeobecné ustanovenia
B/

Technické ustanovenia

Počet štartujúcich a nominácie: ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast

Počet štartujúcich 48 48 48 48

Priama nominácia 20 14 14 14

Finalisti z MSR NVK 0 2 2 0

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 4 4 6

Nominácia regiónov /4x6=24/ 24 24 24 24

Voľné karty STZ 2 2 2 2

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2

30. 5. – 3. 6. 2011 mladšie žiactvo Nike Junior Tour by Peugeot TK Kúpele Piešťany

 6. 6. – 10. 6. 2011 staršie žiactvo Nike Junior Tour by Peugeot TK Kúpele Piešťany

13. 6. – 17. 6. 2011 mladší dorast TC Empire Trnava

30. 5. – 3. 6. 2011 dorast TK Žilina

5.   

11.   Rozhodcovia: jednotlivé zápasy 
sa hrajú bez hlavných rozhodcov. 
Usporiadateľ je povinný od semi-
finálových zápasov dvojhry a  na 
finále štvorhry zabezpečiť hlavných 
rozhodcov, prípadne môže zabezpe-
čiť rozhodcov aj na predchádzajúce 
kolá.

12.  Námietky: Námietky: písomne 
riaditeľstvu majstrovstiev podľa sú-
ťažného poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa: 
-  umožniť hráčom tréning deň pred 

oficiálnym otvorením M SR v čase 
od 18,00 h. a každý ďalší deň pred 
otvorením a po skončení programu 
dňa, 

-  zabezpečiť ukazovatele skóre s me-
novkami hráčov od 1. kola, 

-  denne spracovávať výsledky cez 
systém eTenis a po skončení maj-
strovstiev kompletnú správu a 
vyhodnotenie zaslať do 48 h na STZ,

-  informovať o  výsledkoch TASR 
(sport@tasr.sk, fax. 02/ 5921 0324) 
a SITA (spo@sita.sk, fax. 02/ 5249 
2732).
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Zo slovenských dievčat sa na 
turnaji zúčastnili Katarína Strešná-
ková, Monika Staníková, Adriana 
Gergelyová, Diana Spiššáková 
a  Kristína Schmidlová. Prekvape-
ním turnaja bola iba trinásťročná 
Schmidlová, ktorá po veľmi dobrom 
výkone vyradila tretiu nasadenú 
Češku Cvačkovú 6:3, 6:1 a  cestou 
do semifinále aj turnajovú päťku 
Slovinku Jasminu Storovú 5:7, 6:4, 
6:2. Staníková (4. nasadená) sa 
po dobrých výkonoch dostala do 
finále, v ktorom prehrala s druhou 
nasadenou Rumunkou Roscovou 
4:6, 3:6. Tej v  semifinále podľahla 
aj Schmidlová výsledkom 2:6, 3:6. 
Do štvorhry sa prihlásil len jediný 
náš dievčenský pár Staníková - Spiš-
šáková, no nedarilo sa im, vypadli 
v druhom kole. 

Z  chlapcov na podujatí štarto-
vali Matej Maruščák, Ivan Štarke 
a Matej Selecký. Sympatický výkon 
predviedol Matej Selecký, ktorý sa 

po vyradení druhého nasadeného 
Rumuna Andruica a  siedmeho 
nasadeného Pichlera prebojoval až 
do semifinále. V ňom Rakúšanovi 
Voglgruberovi za stavu 3:6, 1:3 
vzdal pre kŕče v  nohách. Tie ho 
sprevádzali od druhého dňa turnaja. 
V treťom kole Rakúšanovi, neskor-
šiemu finalistovi, vzdal pre zranenie 
za stavu 6:3, 3:6, 1:4 aj Štarke. Aj 
napriek zdravotným problémom 
našich hráčov sa Štarke a  Selecký 
so sebazaprením vo štvorhre prebo-
jovali až do finále. V ňom podľahli 
českej dvojici Staubert - Vondrášek 
až v supertajbrejku 2:6, 7:6(9), 1-10. 

Turnaj v  dvojhre vyhral Matej 
Maruščák ako nasadená jednotka 
bez straty setu. Jeho hra bola aktív-
na, hral s prehľadom a urobil mini-
mum chýb. Štvorhru mu rumunský 
spoluhráč Andruic skrečoval, keď 
po prehre v dvojhre z  turnaja od-
cestoval domov.

(red.) 

Maruščák potvrdil nasadenie
V českých Miloviciach na marcovom medzinárodnom turnaji „TE 

16 Milovice 10th Realsport Open 16“ zvíťazil v dvojhre slovenský 
reprezentant Matej Maruščák. Monika Staníková bola vo finále 
dvojhry dievčat a Ivan Štarke - Matej Selecký sa prebojovali do finále 
štvorhry chlapcov.

Zľava víťazný Slovák Matej MARUŠČÁK a  jeho milovický finálový súper  
Max VOGLGRUBER z Rakúska

Už asi dva roky chodím pravidelne 
hrávať štvorhru. Čím viac ju hrám, 
tým viac ma baví. To, že vás partner 
pochváli, keď zahráte skvelý úder 
a  na druhej strane podrží, keď sa 
vám nedarí, robí zo štvorhry viac 
než len bezduché prehadzovanie 
loptičky, ako to niekedy býva v dvoj-
hre. Ten zvláštny náboj, kreativita 

a  veľká variabilita herných situácií 
vás po istom čase doslova opantá. 
Keď k tomu ešte pripočítate analy-
tické pivko po „deblíku“ s  kama-
rátmi, ste v  dobrom slova zmysle 
navždy stratení. Slovo analytické 
je v tomto prípade odvodené od 
slova analyzovať  - pochopiteľne, 
odohratú štvorhru.

Problémom však môže 
byť, tak ako to býva pri 
väčšine dlhodobých 
vzťahov, že sa po istom 
čase objaví nuda (hrá-
či sa už dobre poznajú 
a vedia predvídať, čo sa 
bude hrať), a tak nejaké 
korenie vo forme nového 
elementu na dvorci je 
vždy na prospech kvality. 
Tu niekde bol počiatok 
idey zorganizovať takú 
súťaž, kde si jednotlivé 
páry môžu zahrať s iný-
mi vyrovnanými pármi 
s  istou pravidlenosťou. 
Opäť sa ukázalo, aký 
obrovský potenciál má 
portál www.zasportujsi-
open.sk. 

Od prihlasovania párov a rozpisu 
jednotlivých kôl, cez oznamovanie 
termínov a miesta jednotlivých zá-
pasov, až po zapisovanie výsledkov, 
sa všetko dialo veľmi jednoducho, 
prehľadne a v reálnom čase. 

Dvanásť párov bolo najskôr 
v prvej časti rozdelených do 
dvoch skupín, kde kaž-
dý odohral päť zápasov 
systémom každý s kaž-
dým. Najlepšie 4 páry 
z oboch skupín potom 
postúpili do finá-
lovej skupiny, kde 
odohrali 4 zápasy 
s  pármi druhej 
skupiny.  Zvyšné 
páry hrali skupinu  
o  9. - 12. miesto. 
Suverénnymi ví-
ťazmi tejto finálo-
vej skupiny, ktorá 
sa hrala od 8. 11. 
2010 do 13. 3. 2011, sa stala dvojica 
Radovan Paluš a Pavol Chren. Ne-
prehrali ani jeden zápas a súperom 
odovzdali iba dva sety. 

Napriek tomu, že mali sľubný 
5-bodový náskok a  vo vrecku po-
hár za víťazstvo v  základnej časti 
BTLMŠ, nemali ešte ani zďaleka 
istotu celkového víťazstva v  lige. 
Ďalšia porcia bodov sa totiž ešte dala 
získať na finálovom turnaji, ktorý 

sa uskutočnil 26. 3. 2011 na super 
kurtoch TENNIS ONE na Nobelovej 
ulici. Špeciálne bodovanie turnaja 
mohlo ešte zamiešať celkovým pora-
dím. A záver bol naozaj dramatický. 
Zdravotné problémy Pavla Chrena 

znemožnili dovtedajším su-
verénom  potvrdiť dominan-

ciu aj v turnaji, a tak mali 
všetko v rukách strieborní 

zo základnej skupiny 
Juraj Hapl a  Erich 
Siebenstich. Tí však 

nedokázali pre-
jsť cez semifinále 
turnaja, a  tak sa 
aj celkovým víťa-
zom ligy stala na-
pokon dvojica Pa-
luš - Chren. Tretí 
celkovo skončili 
rovnako bronzoví 
z  turnaja Tomáš 
Antálek s  Vla-

dom Kocom. Perličkou finálového 
turnaja bolo, že víťazom sa stali 
náhradníci Peter Majda s Martinom 
Paholíkom, ktorí  dlhodobú súťaž 
nehrali, ale boli povolaní, aby sa 
zachoval pôvodný scenár turnaja. 
Tento formát sa ukazuje zatiaľ ako 
zaujímavý, nakoľko od 1. mája 
štartuje jeho letná časť. Viac sa do-
zviete samozrejme na portáli www.
zasportujsiopen.sk      (es)

Dlhodobá deblová súťaž
Nový formát na www.zasportujsiopen.sk sa skrýva pod skratkou BTLMŠ

Tenisových nadšencov chceme opäť informovať o novinkách 
v projekte www.zasportujsiopen.sk. Pod skratkou BTLMŠ sa skrýva 
bratislavská tenisová liga mužskej štvorhry. 

PoraDie BtlmŠ
Poradie základnej časti: 1. Paluš/Chren, 
2. Hapl/Siebenstich, 3. Ábel/Ďurica. Po-
radie finálového turnaja: 1. Majda/M. 
Paholík, 2. Sečkár/Puchoň, 3. Antálek 
Koco. Celkové poradie: 1. Paluš/Chren, 
2. Hapl/Siebenstich, 3. Antálek/Koco.

Zľava Pavol CHREN, Radovan PALUŠ
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Medzinárodný turnaj mladšieho dorastu

TEJT 3 U16 „Prievidza Cup U16 2011“
25. - 31. 7. 2011

Medzinárodný turnaj mladšieho dorastu

TEJT 3 U16 „Michalovce Cup  2011“
11. - 17. 7. 2011

Miesto: TK Baník Prievidza
Povrch: Antuka 
Lopta: Wilson US Open
Riaditeľ turnaja: Ing. František Vrták
 Mobil: 0902 903340
 E-mail: bicpd@bb.telecom.sk
 Fax: 046 5430460
Prihlášky (faxom/on line): Tennis Europe  / cez  IPIN hráča 
 Fax : +41 61 331 7253
Informácie na: www.tenniseurope.org
  V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku 

na STZ alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok: 28. jún 2011 do 14.00 GMT
Prezentácia:  Kvalifikácia (32+32 ): 23. 7. (sobota) 

16.00 - 18.00 - TK 
  Hlavná súťaž (32+32): 25. 7. (pondelok) 

14.00 – 16.00 – TK
Vklad: Kvalifikácia – 20 eur, hlavná súťaž – 30 eur 
Ubytovanie:  (na vlastné náklady) - objednávky prostred-

níctvom zástupcu riaditeľa turnaja do 
15. 7. 2011. Po tomto termíne usporiadateľ 
negarantuje rezerváciu ubytovania.

Miesto: STS Michalovce, Hviezdoslavova ulica
Povrch: Antuka - 4 dvorce 
Lopta: Wilson US Open
Riaditeľ turnaja:  Ing. Marián Chrobák

zástupca Ing. Tibor Lešniak
 Mobil: 0905 217341
 E-mail: lesniak.sts@zoznam.sk 
Prihlášky (faxom/on line): Tennis Europe / cez  IPIN hráča 
 Fax: +41 61 331 7253
Informácie na:  www.tenniseurope.org
  V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na 

STZ alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok: 14. jún 2011 do 14.00 GMT!
Prezentácia:  kvalifikácia (32+32) 9. 7. (sobota) 

16.00 – 18.00 hod. 
hl. súťaž (32+32) 11. 7. (pondelok) 
16.00 – 18.00  hod.

Vklad: Kvalifikácia – 20 eur, hlavná súťaž – 30 eur 
Ubytovanie:  (na vlastné náklady) - objednávky prostredníc-

tvom riaditeľa turnaja do 1. júla 2011. Po tomto 
termíne usporiadateľ negarantuje rezerváciu 
ubytovania.

V prvú aprílovú sobotu sa v petr-
žalskom areáli na Dudovej ulici usku-
točnil turnaj TORO SPORT WIL-
SON CUP chlapcov a dievčat kategó-
rie do 7 rokov organizovaný TJ Slávia 
Právnik Bratislava a  PRÁVNIK 
– tenisová škola TRČKA&KUREK. 
Účasť bola kvalitná a  okrem detí 
z  Bratislavy, čo nás teší, sa na tur-
naji zúčastnili aj deti z  klubov zo 
Západoslovenského regiónu. Zrejme 
je to preto, že súťaže do 7 rokov 
v tomto regióne nikto neorganizuje. 
Firma TORO SPORT s. r. o., ako 
jeden z  najväčších autorizovaných 
predajcov značky WILSON na Slo-
vensku, sa podieľala na organizácii 
prvého z dvoch turnajov v spolupráci 
so zástupcami TJ Slávia Právnik 
Ľubomírom Kurekom (šéftréner 

klubu) a Petrom Soročinom (ria-
diteľ turnaja). Turnaje sú súčasťou 
prvého ročníka TORO SPORT WIL-
SON CUP v tejto vekovej kategórii. 
Treba vyzdvihnúť, že všetky turnaje 
TORO SPORT WILSON CUP sú 
podporované spoločnosťou AMER 
SPORTS ako majiteľa zn. WILSON, 
ktorá dodala do súťaží na tento rok 
hodnotné ceny. Najúspešnejším na 
tomto turnaji ich odovzdal spoločne 
s riaditeľom turnaja Roman Koželuh, 
konateľ spoločnosti TORO SPORT. 
Turnaj chlapcov vyhral Filip Se-
mančík a dievčat Karolína Šašková. 
Tešíme sa na účasť detí na ďalších 
turnajoch TORO SPORT WILSON 
CUP v kategórii do 9 rokov, ako aj 
v septembri v kategórii do 7 rokov. 

(ek)

Na Dudovej bolo opäť  živo

Ktovie, ako dlho ešte budú v teni-
sovej komunite spájať meno osved-
čenej tenisovej trénerky mládeže 
Marcely Labašovej a talentovaných 
detí z jej liahne s  areálom na ZŠ 
Kalinčiakova. Faktom však je, že toto 
spojenie je už minulosťou. 

TK Kalinčiakova sa premenovala 
na TC Talent a klub zmenil aj svoje 
sídlo – presťahoval sa na Mladú gar-
du do Centra akademického športu 
STU. „Zmenu si vynútili okolnosti. 
Čiastočne hokejové majstrovstvá 
sveta, ale pravda je taká, že nám už 

priestory na Kalinčiakovej nestačili. 
V  klube máme teraz 50 detí,“ vy-
svetlila Marcela Labašová, trénerka 
a predsedníčka klubu. 

TC Talent je príznačný názov pre 
klub, ktorý vznikol v roku 1998 ako 
občianske združenie a vychoval nie-
koľko talentovaných tenistov. Lepší sa 
nedal vymyslieť. Najšikovnejšie deti 
klubu patria roky medzi tradičných 
účastníkov Detského Davis Cupu 
a Fed Cupu s Nadáciou SPP, chlapci 
sú dvojnásobnými víťazmi celoslo-
venského finále do 9 rokov.     (red.)

Chlapci z Kalinčiakovej, víťazi celoslovenského finále Detského Davis Cupu 
2008 a 2010

TK Kalinčiakova minulosť, 
TC Talent budúcnosť
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