
62, Milinkovičová – Buktová (Maď.) 36, 63, 63, 
Konigová (Rak.) – Palušková 76(4), 64, Záteko-
vá – Nováková 26, 62, 62, Kubinová – Ostrožlí-
ková 26, 61, 61, Závodská (ČR) – Bubelová 60, 
62, Maľová – Matoušková 60, 60, Butkovská 
– Smitková (ČR) 63, 62, Stamenkovičová 
(Srb.) – Pondušová 61, 36, 75, Mészárosová 
– Gheorgheová (Rum.) 63, 75, Schlehoferová 
(ČR) – Ondrušová 62, 64, Schmiedlová – Ma-
chinková (Ukr.) 62, 62, Friedsamová (Nem.) 
– Kuľhová 60, 64, Platonová (Rum.) – Bara-
nová 62, 64, Mendesová (ČR) – Kuricová 63, 
64, Valková – Dinhofová (Rak.) 61, 36, 76(5),  
2. kolo: Susanyiová (1-Maď.) – Popluhárová 
60, 63, Osadchenková (15-Švéd.) – Milinkovi-
čová 64, 67(6), 64, Allertová (9-ČR) – Konigová 
75, 62, Jůrová (8) – Záteková 63, 62, Juhászová 

(3) – Kubinová 62, 62, Szavayová (14-Maď.) 
– Závodská 64, 62, Chromačevová (11-Rus.) 
– Maľová 63, 64, Dinová (6-Rum.) – Butkovská 
63, 64, Machálková (7-ČR) – Stamenkovičová 
57, 63, 62, Mészárosová – Hončová (12) 62, 
76(8), Dinhofová (16-Rak.) – Schlehoferová 
36, 62, 75, Schmiedlová – Bulgaková (4-Maď.) 
36, 63, 76(3), Miková (4-Maď.) – Friedsamová 
61, 64, Platonová – Kopřivová (10-ČR) 62, 
06, 63, Mendesová – Parajová (13) 75, 62, 
Škamlová (2) – Valková 64, 61, 3. kolo: Su-
sanyiová – Osadchenková 75, 75, Allertová 
– Jůrová 63, 75, Szavayová – Juhászová 64, 
64, Chromačevová – Dinová 63, 46, 64, Ma-
chálková – Mészárosová 61, 61, Schmiedlová 
– Dinhofová 26, 63, 61, Miková – Platonová 
26, 63, 75, Škamlová – Mendesová 75, 67(4), 

62, ŠF: Susanyiová – Allertová 64, 63, Chro-
mačevová – Szavayová 75, 61, Machálková 
– Schmiedlová 63, 76(5), Miková – Škamlová 
61, 60, SF: Chromačevová – Susaniyová 
64, 36, 63, Machálková – Miková 36, 63, 62,  
F: Chromačevová – Machálková 62, 75.

Š t v o r h r a
1. kolo: Kubinová, Schlehoferová – Maľová, 
Stamenkovičová 75, 61, Matoušková, Zá-
vodská – Osadchenková, Pondušová 76(7), 
61, Dinhofová, Friedsamová – Kuľhová, 
Popluhárová 64, 63, Machinková, Platonová 
– Palušková, Valková 63, 63, Butkovská, 
Kuricová – Nováková, Smitková 75, 16, 10:6, 
2. kolo: Miková, Susanyiová (1) – Kubinová, 
Schlehoferová 64, 63, Parajová, Záteková 
(7) – Bubelová, Ostrožlíková 62, 67(5), 10:6, 

Juhászová, Chromačevová (3) – Matoušková, 
Závodská 62, 61, Dinhofová, Friedsamová 
– Bulgaková, Mészárosová (6) skr., Dinová, 
Gheorgheová – Allertová, Kopřivová (5) 76(1), 
57, 10:8, Hončová, Jůrová (4) – Machinková, 
Platonová 76(3), 62, Buktová, Szavayová – Din-
hofová, Konigová (Rak.) 64, 76(5), Machálková, 
Škamlová (2) – Butkovská, Kuricová 75, 61,  
ŠF: Miková, Susanyiová – Parajová, Záteková 
46, 76(2), 10:6, Juhászová, Chromačevová – 
Dinhofová, Friedsamová 62, 61, Hončová, Jůro-
vá – Dinová, Gheorgheová 63, 63, Machálková, 
Škamlová – Buktová, Szavayová 62, 63, SF: Mi-
ková, Susanyiová – Juhászová, Chromačevová 
36, 60, 10:5, Machálková, Škamlová – Hončová, 
Jůrová 76(6), 46, 10:3, F: Miková, Susanyiová 
– Machálková, Škamlová 62, 67(2), 10:1.

snahou o hernú aktivitu. Najskôr 
otáčala ťažké stavy, škoda, že vo 
štvrťfinále nevyužila vlastných 5:1 
v druhom sete proti Machálkovej. 
Tretie sety zvládala predtým veľmi 
dobre. Účasťou vo štvrťfinále po-
tvrdila voľnú kartu, ale hlavne reb-
ríčkovo sa posunula, čo jej umožní 
štart v hlavnej súťaži letných ITF 
turnajov nižších tried.  Do štvrťfinále  
sa dostala aj Chantal Škamlová, ju 
však rebríček i nasadenie predurčo-
vali trocha ďalej. V prvých zápasoch 
o úspech vždy bojovala, vo štvrť-
finále s Maďarkou Mikóovou však 
pôsobila najmä takticky bezradne. 
Až 21 slovenských dievčat štartovalo 
v hlavnej súťaži dvojhry. Body za 
osemfinále si pripísali do rebríčka 
ITF ešte  Petra Jůrová, Vivien Ju-

hászová a Michaela Mészárosová.  
Víťazkou dvojhry sa stala - možno 
prekvapujúco - iba 14-ročná ruská 
hráčka Irina  Chromačevová.  Pr-
venstvo doslova vydrela vo viacerých 
dlhých zápasoch. Len pre zaujíma-
vosť: vlani hrala v Piešťanoch v naj-
vyššej kategórii TEJT do 14 rokov v 
semifinále. Dievčenská kvalifikácia 
mala ešte viac voľných miest ako 
chlapčenská a je na škodu, že si to 
najmä mladé hráčky v domácom 
prostredí nevyskúšajú. 

najvyššie nasadené  
potvrdili postavenie

Titul zo štvorhry dievčat si od-
niesli najvyššie nasadené Maďarky 
so zhodnými krstnými menami 
Zsofia - Mikóová a Susányiová. Tri 

záverečné súboje vyhrali v zápaso-
vom tajbrejku, ktorý aj u juniorov 
plne nahradil vo štvorhre tretí set. 
Chantal Škamlová s Češkou Danou 
Machálkovou  nezachytili vo finále 
začiatok rozhodujúceho gemu. V se-
mifinále štvorhry boli ešte Juhászová  
(s Chromačevovou) a P. Jůrová s M. 
Hončovou. 

Aj keď bol rozpis aprílového tur-
naja zverejnený takmer tri mesiace, 
našli sa slovenské hráčky, ktoré pre-
hliadli potrebu mať platný a zapla-
tený IPIN. Nakoľko ITF turnaje sa 
už žrebujú cez počítač, bez IPIN-u 
to nie je ani možné. 

Turnaj sprevádzalo osem dní 
príjemné a teplé jarné počasie. Len 
v posledný deň znepríjemnil hráčom 
finálové zápasy dvojhier silnejší 

vietor. Ich priebeh a ani výsledky 
však určite neovplyvnil. Zabezpečiť 
kvalitný priebeh turnaja je aj pri 
dlhodobej spolupráci usporiadateľa 
so zväzom a podielu domácich 
reklamných partnerov ekonomicky 
čoraz náročnejšie. Všetkým patrí 
osobitné poďakovanie.

rudolf  vrÁBel, riaditeľ turnaja 

Poltucet piešťanských víťazov
(Prehľad z rokov 2004 - 2009)

ROK	 CHLAPCI	 DIEVČATÁ
2004	 Lacko	(SR)	 Švedovová	(Rus.)
2005	 Kučera	(ČR)	 Juricová	(SR)
2006	 Sikora	(SR)	 Pochabová	(SR)
2007	 Bedene	(Slo.)	 Tabaková	(SR)
2008	 Weissborn	(Rak.)	Kirillovová	(Rus.)
2009	 Kovalík	(SR)	 Chromačevová	(Rus.)

Vancouver 2010

S l o v e n S k ý c h  o ly m p i o n i k o v  S  h r d o S ť o u  p o d p o r u j ú :

Generálni partneri Hlavni partneri

Slovák Jozef KOVALÍK a Irina CHRO-
MAČEVOVÁ z Ruska, víťazi dvojhierKovalík mal skvelý finiš

Na 31. ročníku Interspa Slovakia Cup 2009  
v Piešťanoch patrili Slováci  
k favoritom



„To, že nám žičilo počasie, bolo 
prvým krokom k úspešnému prie-
behu turnaja. Uľahčilo to úlohu aj 
vrchnému rozhodcovi Tomášovi 
Bolemanovi z Trnavy, ktorý sa po 
prvý raz ujal tohto postu,“ prízvukuje 
Kubiček. Turnaj má na Slovensku 
už šesťročnú tradíciu, v Trnave sa 
uskutočnil po druhý raz. V minulosti 
ho pod Kubičkovou taktovkou uspo-

radúvali na dvorcoch bratislavskej 
Slávie Agrofert STU. 

vo štvrťfinále  
hralo päť Slovákov 

„Všetko išlo ako po masle, až na 
zaváhanie Ukrajinca Kekerčeniho, 
najvyššie nasadeného hráča, ktorý 
sa oneskoril na svoj zápas hneď 
v prvý deň. S čímsi podobným som 

Oravec nestratil ani set
Turnaj  Trnava Cup 2009 v kategórii do 14 rokov hodnotí jeho riaditeľ Marek Kubiček

Jakub ORAVEC, víťaz dvojhry na Trnava Cupe 2009

Trnava Cup - turnaj TEJT 2 U14 – vyhrali slovenský 
reprezentant Jakub Oravec a Češka Tereza Hejlová, 
najvyššie nasadená 40. hráčka Európy v kategórii do 
14 rokov. Riaditeľa podujatia Mareka Kubička potešilo, 
že zásluhou Pavly Frišovej, členky víťaznej deblovej 
dvojice, získala jednu trofej aj hráčka usporiadateľského 
TC Slávia Trnava.

trnava Cup
20. 4. 2009

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

kvalifikácia
1. kolo: Šmehyl – Géci 62, 26, 63, Vajda 
- Marek Vido 62, 62, Musil – Bauer (Nem.) 
62, 60, Lemiesz (Poľ.) – Preissl (Rak.) 61, 61, 
Glváč – Artes (Rak.) 61, 75, Galešič – Hanuš 
63, 61, Galdun – Javorka 60, 62, Jánošík (ČR) 
– Novák 64, 64, Búřil – Dembek (5-Poľ.) skr., 
Skobelev (Rus.) – Paškan 61, 61, Gilner (6-Poľ.) 
– Nováček 64, 75, Vidmanov (Rus.) – Polák 60, 
62, 2. kolo (finále): Oleksy (Poľ.) – Šmehyl 63, 
46, 63, Vajda – Musil 62, 61, Limiesz – Michal 
Selecký 61, 63, Galešič – Glváč 46, 62, 63, 
Jánošík – Galdun 62, 62, Obal – Búřil 26, 
62, 61, Skobelev – Gilner 60, 61, Vidmanov 
– Fruhwirth (Rak.) 64, 75.

Hlavná súťaž
1. kolo: Pavlovský – Kellovský (ČR) 64, 63, 
Matej Vido – Dokšanin (Rus.) 64, 60, Belanec 
– Hrabovský 63, 76(3), Vach – Matej Selecký 
26, 60, 76(6), Lemiesz – Hluch 63, 61, Cvik, 
- Senaj 61, 63, Zottl (Rak.) – Brezovský 61, 
36, 62, Děrkas (ČR) – Skobelev 75, 61, Galešič 
– Kropotkin (Rus.) 26, 62, 63, Urda (Rum.) 
– Hodor 46, 76(3), 63, Marko – Molčan 61, 63, 
Klos (Poľ.) – Obal 63, 64, Jánošík – Kiss (ČR) 
64, 62, Vidmanov – Michal Selecký 63, 64, 
Ledr (Nem.) – Leško 60, 61, Oleksy – Vajda 31 
skr., 2. kolo: Pavlovský – Kekerčeni (1-Ukr.) 
skr., Chojnowski (14-Poľ.) – Matej Vido 63, 
61, Štarke (12) – Belanec 63, 63, Blaško (8) 
– Vach 75, 60, Maruščák (3) – Lemiesz 60, 
64, Constantinovici (13-Rum.) – Cvik 36, 64, 
61, Zottl – Kocourek (9-ČR) 63, 64, Savranský 
(7-Izr.) – Děrkas 60, 62, Filo (6-ČR) – Galešič 
62, 60, Oravec (11) – Urda 61, 60, Marko 

– Simonian (15-Izr.) 62, 76(4), Caro (4) – Klos 
63, 75, Kulich (5) – Jánošík 76(5), 46, 64, Nagy 
(10) – Vidmanov 62, 61, Grosescu (16-Rum.) 
– Ledr 63, 61, Oleksy – Zakirov (2-Rus.) 63, 62, 
3. kolo: Chojnowski – Pavlovský 61, 62, Blaško 
– Štarke 75, 63, Maruščák – Constantinovici 
64, 61, Savranský – Zottl 62, 60, Oravec – Filo 
60, 75, Marko – Caro 64, 61, Nagy – Kulich 64, 
26, 62, Oleksy – Grosescu 63, 75, ŠF: Blaško 
– Chojnowski 16, 62, 61, Savranský – Maruščák 
63, 62, Oravec – Marko 62, 64, Nagy – Oleksy 
61, 60, SF: Savranský – Blaško 63, 62, Oravec 
– Nagy 63, 63, F: Oravec – Savranský 61, 64.  

Š t v o r h r a
1. kolo: Belanec, Matej Vido – Selecký, Glváč 
63, 62, Pavlovský, Hrabovský – Polák, Ulický 63, 
62, Brezovský, Vach – Grosescu, Urda 63, 67(6), 
63, Klos, Chojnowski – Obal, Hluch 60, 36, 64, 
2. kolo: Kocourek, Filo (1) – Cvik, Ledr 75, 61, 
Caro, Jánošík – Belanec, Matej Vido 63, 57, 75, 

Nagy, Oravec (4) – Kellovský, Děrkas 61, 61, 
Marko, Kulich – Pavlovský, Hrabovský 64, 61, 
Blaško, Matej Selecký (5) – Brezovský, Vach 64, 
75, Savranský, Simonian (3) – Galešič, Hanuš 
60, 61, Klos, Chojnowski – Musil, Lukačovič 60, 
60, Maruščák, Štarke (2) – Šmehyl, Nováček 
64, 61, ŠF: Caro, Jánošík – Kocourek, Filo 62, 
67(7), 75, Nagy, Oravec – Marko, Kulich 75, 64, 
Blaško, Matej Selecký – Savranský, Simonian 
62, 76(1), Maruščák, Štarke – Klos, Chojnowski 
62, 62, SF: Nagy, Oravec – Caro, Jánošík 64, 61, 
Maruščák, Štarke – Blaško, Selecký 36, 61, 61, 
F: Maruščák, Štarke – Nagy, Oravec 64, 63.

D i e v Č a t Á
D v o j h r a

kvalifikácia
1. kolo: Jablonická – Rehušová 61, 63, Kupko-
vá – Malenovská 62, 76(0), Houbová – Veverko-
vá 75, 60, Kucháreková – Kajudová (Rus.) 67(4), 
64, 76(6), Bogoslovská (Rus.) – Reháková 61, 

��  



FAKTY Z TRNAVY

◆  Na Trnava Cup 2009 štartovali tenisti z 10 krajín: Slovenska, Poľska, Nemecka, Rakúska, 
Česka, Izraelu, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska

◆  V kvalifikácii chlapcov sa predstavilo 17 domácich hráčov, z nich 3 postúpili do hlavného 
turnaja

◆   V kvalifikácii dievčat nastúpilo 18 slovenských tenistiek, 2 postúpili
◆  Na 6. ročníku podujatia hralo 39 chlapcov a 40 dievčat zo Slovenska

PREhĽAD VíŤAZOV TRNAVA CUPU 2009

Dvojhra chlapcov: Jakub Oravec (TK Žilina/hosťovanie Dixon B. Bystrica)
Štvorhra chlapcov:   Matej Maruščák, Ivan Štarke (Slávia Agrofert STU BA/ Ratufa Levice)
Dvojhra dievčat:  Tereza Hejlová (Česko – Ostrava)
Štvorhra dievčat:   Jana Jablonovská, Pavla Frišová (Slovan Bratislava, Slávia Trnava)

Prišiel, videl 
– nehral

Kuriózny výlet si z Ukrajiny do Trnavy urobil Pylyp 
Kekerčeni, pätnásty hráč Európy. Bol najvyššie nasa-
dený, v Trnave bol s otcom už dva dni pred začiatkom. 
Veľmi dobre vedel, že v úvodný deň má o 12.30 na-
plánovaný svoj prvý zápas proti Slovákovi Tomášovi 
Pavlovskému z banskobystrického Dixonu. Turnajová 
jednotka však z nepochopiteľných dôvodov prišla na 
dvorce o hodinu neskôr. Organizátori vyčkávali. Keď 
Ukrajinec napokon prišiel, prehovárali jeho súpera, aby 
si predsa len zahrali. Pavlovský odmietol a do ďalšieho 
kola postúpil bez boja (v ňom podľahol Poliakovi Choj-
nowskému 1:6, 2:6). Kekerčeni potom bez vysvetľovania 
odcestoval domov. 

63, Velehanová (Ukr.) – Drgalová 63, 64, Kraj-
čovičová – Candráková 75, 46, 63, Schmidtová 
– Horváthová 61, 63, Klocová (ČR) – Karelinová 
(Rus.) 61, 60, Bekefiová (Maď.) – Barillová 62, 
64, Kůstková (ČR) – Svedková 63, 63, Ger-
gelyová – Sommerová 63, 64, Siutová (Poľ.) 
– Schneiderová (Švajč.) 61, 63, Strešnáková 
– Černická 60, 62, 2. kolo (finále): Dvoraceko-
vá (1-Rak.) – Jablonická 63, 06, 61, Lagodová 
(2-Rus.) – Kupková 60, 61, Houbová – Kuchá-
reková 62, 63, Velehanová – Bogoslovská 63, 
60, Krajčovičová – Schmidtová 64, 63, Klocová 
– Bekefiová 63, 64, Kůstková – Gergelyová 62, 
63, Siutová – Strešnáková 62, 64.
Hlavná súťaž
1. kolo: Bachárová – Vasilková 63, 62, Siniako-
vá (ČR) – Lagodová 61, 64, Klocová – Leskovská 
64, 63, Jablonovská – Siutová 61, 63, Staníková 
– Dvoraceková 61, 60, M. Šramková – Cváčko-
vá (ČR) 61, 64, Fiľarská – Schmiedlová 63, 63, 

Roučková (ČR) – R. Šramková 61, 63, Limanská 
(Rus.) – Abrahámová 61, 61, Kůstková – Spiš-
šáková 60, 63, Ilavská – Emeljanovová (Rus.) 
64, 63, Krajčovičová – Čobejová 67(2), 62, 75, 
Houbová – Želinská 61, 63, Široká – Česneková 
67(4), 63, 76(2), Velehanová – Dubská (ČR) 
64, 63, Frišová – Kůlová (ČR) 60, 75, 2. kolo: 
Hejlová (1-ČR) – Bachárová 61, 61, Siniaková 
– Kudová (14-ČR) 61, 60, Hercegová (11) – Klo-
cová 62, 64, Flinková (6-Rus.) – Jablonovská 
62, 61, Vajdová (4) – Staníková 16, 63, 62,  
M. Šramková – Hadnaďová (16) 61, 60, Lidkov-
ská (9) – Fiľarská 61, 64, Roučková – Mateková 
(7-ČR) 76(4), 63, Kötelesová (5) – Limanská 64, 
64, Zorawská (10-Poľ.) – Kůstková 26, 76(2), 64, 
Žambochová (13-ČR) – Ilavská 63, 60, Maří-
ková (3-ČR) – Krajčovičová 61, 62, Rutarová 
(8-ČR) – Houbová 61, 60, Široká – Kulhánková 
(12-ČR) 63, 64, Velehanová – Oravkinová (15) 
64, 63, Margulisová (2-Rus.) – Frišová 63, 46, 

63, 3. kolo: Hejlová – Siniaková 63, 63, Flinko-
vá – Hercegová 46, 76(4), 76(3), M. Šramková 
– Vajdová 63, 46, 63, Roučková – Lidkovská 
76(4), 75, Kötelesová – Zorawská 64, 16, 62, 
Maříková – Žambochová 61, 60, Rutarová 
– Široká 60, 63, Margulisová – Velehanová 61, 
63, ŠF: Hejlová – Flinková 61, 61, M. Šramková 
– Roučková 61, 62, Maříková – Kötelesová 
26, 61, 63, Rutarová – Margulisová 61, 60,  
SF: Hejlová – M. Šramková 62, 76(4), Maříková 
– Rutarová 16, 64, 62, F: Hejlová – Maříková 
75, 60.

Š t v o r h r a
1. kolo: Jablonovská, Frišová – Mateková, 
Fiľarská 61, 60, Kůlová, Kulhánková – Kup-
ková, Horváthová 60, 60, Bekefiová, Spiš-
šáková – Velehanová, Emeljanovová 61, 64, 
Hadnaďová, Čobejová – Lagodová, Želinská 
64, 76(3), Bachárová, Zorawská – Houbová, 
Vasiľková 64, 46, 64, Klocová, Kůstková 

– Česneková, R. Šramková 57, 62, 76(5),  
2. kolo: Lidkovská, Flinková (1) – Oravkinová, 
Staníková 63, 64, Jablonovská, Frišová – Les-
kovská, Široká 61, 61, Limanská, Margulisová 
(3) – Kůlová, Kulhánková 63, 63, Hercegová, 
M. Šramková – Bekefiová, Spiššáková 61, 63, 
Hadnaďová, Čobejová – Kudová, Dubská 63, 
67(3), 64, Cvačková, Kötelesová (4) – Bacháro-
vá, Zorawská 36, 63, 76(1), Klocová, Kůstková 
– Schmiedlová, Ilavská 75, 64, Siniaková, 
Roučková – Žambochová, Rutarová (2) skr.,  
ŠF: Jablonovská, Frišová – Lidkavská, Flinková 
64, 75, Hercegová, M. Šramková – Limanská, 
Margulisová 76(4), 63, Cvačková, Kötelesová 
– Hadnaďová, Čobejová 75, 62, Siniaková, 
Roučková – Klocová, Kůstková 64, 61, SF: Jab-
lonovská, Frišová – Hercegová, M. Šramková 
61, 63, Cvačková, Kötelesová – Siniaková, 
Roučková 76(3), 75, F: Jablonovská, Frišová 
– Cvačková, Kötelesová 63, 75.

sa ja nikdy v minulosti 
nestretol,“ popisuje ria-
diteľ turnaja nepríjemnú 
skúsenosť. 

Z pohľadu slovenských 
hráčov bola dôležitá 
účasť piatich v osmič-
ke najlepších. Z nich sa 
do semifinále prebojo-
vali Oliver Nagy a Jakub 
Oravec, a keďže narazili 
na seba, Slovensko malo 
zastúpenie vo finále. „Ora-
vec, ktorý momentálne 
trénuje v Čechách, zví-
ťazil bez straty setu. Aj 
vo finále proti Izraelča-
novi Stavranskému mal 
jednoznačnú prevahu. 
Výborne servoval, bol 
aktívnejší, tlačil sa do 
dvorca,“ charakterizoval 
hru víťaza Kubiček. Vo 
štvorhre utvorili slovenskí 
semifinalisti Nagy, Oravec 
dvojicu, ale vo finále ne-
stačili na ďalší slovenský 
pár Matej Maruščák, Ivan 
Štarke. Podľa slov riaditeľa 
turnaja víťazi svojich finá-
lových súperov prevýšili 
vďaka šikovnosti a väčšie-
mu prehľadu.

turnaj dievčat  
mal vyššiu úroveň 

V minulosti mávali nasadení 
hráči vyššie postavenie v eu-
rópskom rebríčku ako to bolo 
tohto roku. „Prečo? Neviem to 
zdôvodniť. Ale úroveň turnaja 
dievčat bola tentoraz vyššia 
ako chlapcov. V Trnave sme 
videli české finále, v ktorom sa 
blysla urastená Tereza Hejlová. 
V semifinále mal slovenský 
tenis zastúpenie vďaka Marte 
Šramkovej, ďalšie tri hráčky 
boli z Česka,“ dodáva Kubiček. 
Ako tréner trnavskej Slávie od-
sledoval statočný osemfinálový 
boj členky klubu Lindy Herce-
govej, ktorá Ruske Flinkovej 
podľahla naozaj tesne – 6:4, 
6:7, 6:7. 

„V zložitej ekonomickej situ-
ácii sme vďační za každú pod-
poru. Už tradične nám pomáha 
Empire hotel, finančne turnaj 
podporila firma Max Aicher, 
veľmi pekné ceny sme dostali 
od Realshopu, ktorý daroval 
víťazom 50-eurové poukážky 
na nákup tovaru v predajniach 
tejto spoločnosti,“ uviedol ria-
diteľ Trnava Cupu 2009.

Víťazka Trnava Cup 2009 Tereza HEJLOVÁ a finalistka Michaela MAŘÍKOVÁ s riaditeľom 
turnaja Marekom KUBIČKOM
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Fajn chlapec. Taký je prvý dojem zo 
16-ročného Jozefa Kovalíka, víťaza 
31. ročníka piešťanského juniorského 
Interspa Slovakia Cup 2009. 

Jojo, ako všetci od detstva volajú 
bratislavského rodáka, je pracovitý 
a zodpovedný. Takto ho charakte-
rizuje Branislav Sekáč, tréner naj-
mladších hráčov v NTC. „Niekedy 
je až príliš zodpovedný,“ hovorí 
Braňo. 

Na turnaj do Piešťan prišiel nie-
koľko dní po vyradení v 1. kole 
turnaja ITF vo Florencii s jediným 
predsavzatím: „Nemám čo stratiť, 
môžem iba získať.“ 

V piatich dvojhrách stratil napo-
kon iba dva sety a stal sa celkovým 
víťazom podujatia. Nadviazal tak 
na sľubné výsledky z juhoamerického 
reprezentačného výjazdu, kde uhral 
dva razy štvrťfinále. „Posunul som 
sa o šesťdesiat miest v juniorskom 
rebríčku ITF a verím, že sa dostanem 
aj do pavúka Roland Garros,“ vravel 
čakajúc na správu z Paríža. Grand-
slamový štart na antuke si dal Jojo do 
plánu v prvej etape pôsobenia v NTC, 
kde zakotvil koncom roku 2008. „Pre-
chodom som veľa získal. Aj keď som 
ako hráč Slovana vlastne v rovnakej 
lokalite ako predtým. Na prvom 
mieste som získal kvalitný sparing 
i výborné podmienky,“ dodáva.

S tenisom začínal Jozef Kovalík 
v čase, keď ešte jeho rodičia bývali 
v bratislavských Krasňanoch. Prvým 
Jojovým klubom  bola Slávia Agrofert 
STU. Tam trénoval aj v skupine Jo-
zefa Bulka, ktorý formoval niekoľko 
tenisových generácií. Ako mladší 
žiak prešiel do Slovana k Monike 
Pírovej, v TSM ho trénoval Andrej 
Švacho, neskôr Martin Zathurecký 

a napokon Matej Lipták, súčasný 
šéftréner mužov NTC a fedcupový 
kapitán. Počas Liptákovej spolupráce 
s Češkou Kvitovou chodil Jojo často 
do Prostějova. Hoci v NTC patrí do 
Sekáčovej skupiny, na jeho vývoj 
naďalej dozerá Lipták, ktorý sa stal 
medzičasom jeho švagrom, keď si 
za manželku zobral Jojovu sestru 
Katarínu. 

„Rodinná väzba našu spoluprácu 
neovplyvnila. Sme len o čosi viac spo-
lu aj mimo kurtu ako v minulosti,“ 
vraví študent prvého ročníka súk-
romného gymnázia v Bernolákove. 
Do školy, v ktorej má, pochopiteľne, 
individuálny plán, to má z domu bliž-
šie ako na kurty v NTC. S rodičmi už 
býva v Ivánke pri Dunaji a je odkáza-
ný na transport  autom. Najčastejšie 
ho zabezpečuje mama. Tenis mu 
vypĺňa celý deň, a preto spontánne 
vraví: „Keby som ho nehral, nemal 
by som čo robiť.“ 

Nepatrí medzi počítačových fana-
tikov. Posurfuje si na internete, ale 
počítačovým hrám neholduje. V zime 
si rád zahrá florbal, keď má čas, 
zabaví sa pri biliarde. V šestnástich 
meria 182 cm, je dobre stavaný, má 
široké plecia. Dlhšie vlasy si viaže do 
copu ako kedysi Federer. Imidž býva-
lej svetovej jednotky však nekopíruje. 
Viac sa mu páči hra aktuálneho 
prvého hráča sveta Nadala. Najmä 
na antuke, ktorú sám obľubuje. Hoci 
rodičia podporujú všestranne jeho 
tenis, na zápasy nechodia. „Neboli 
ani na piešťanskom finále. Nechcem 
to. Najviac mojich zápasov asi videla 
sestra Katka, lebo často so mnou 
cestovala po turnajoch. Na jej prí-
tomnosť som si zvykol,“ dodáva. 

(zw)

ŠPORTOVÝ KLUB 
TENIS CENTRUM DÚBRAVKA

Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

Sponzor 26 tenisových turnajov
MiSo TOUR 2009

TENISOVÁ ŠKOLA 
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 / 240532

Predaj: tenisové rakety, lopty, bagy, výplety, gripy...

T E N I S O V É  R A K E T Y :

AKCIA 159 € / 4790 Sk!!! AKCIA 139 € / 4188 Sk!!!

WILSON K SIX.ONE TOUR WILSON K PRO TEAM
WILSON K SIX ONE TEAM WILSON K SIX LITE

WILSON K TOUR BABOLAT PURE DRIVE
WILSON K BLADE HEAD MicroGel Radical MP

BABOLAT AERO PRO DRIVE HEAD MicroGel Instinct
HEAD MicroGel Prestige MP

PRENÁJOM TENISOVÝCH A BEACH VOLLEYBALOVÝCH DVORCOV
HODINOVÉ OBJEDNÁVKY: 0905 / 109 378
CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY: 0905 / 240532

OBJEDNÁVKY: 
Mgr. MICHAL VAVRO 

0915 / 417 334
www.miso.ofirme.sk

miso.sro@inethome.sk

Jojo je pod 
drobnohľadom  

švagra
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hráčom chýba 
 väčšia profesionalita

Tvrdí v našom rozhovore Karol Kučera, tréner daviscupového tímu Slovenska

 Slovenský mužský tenis ustúpil 
z  pozícií.  Ako  ho  vidíte  z  po-
stu  trénera  daviscupového  tímu  
a čo môžete dať hráčom zo svojich 
bohatých skúseností dlhoročného 
profesionála?

Práca s tímom je krátkodobá. Trvá 
dva týždne a za ten čas veľa vody ne-
namútim. Hráči po celý rok trénujú 
so svojimi trénermi, pripravujú sa 
individuálne. Ja im môžem pomôcť 
len doladiť formu. Počas nášho spo-
ločného tréningu sa im snažím radiť 
tak, aby sa na daviscupové stretnutie 
pripravili čo najlepšie. Za dva týždne 
im neviem odovzdať toľko, aby to 
malo kontinuálnu kvalitu. 

  S   niektor ými  hráčmi  ste  
v  uplynulom  období  pracovali  aj 
individuálne. Nepokračujete?

Vlani som krátky čas spolu-
pracoval s Pavlom Červenákom. 
Tohto roku dva mesiace s Kamilom 
Čapkovičom. Žiaľ, spolupráca sa 
prerušila, čo ma aj mrzelo, lebo sa 
rozbehla celkom sľubne. Myslel som 
si, že bude dlhodobejšia. Stroskotala 
z Kamilovej strany. O hráčoch však 
mám teraz celkom dobrý prehľad.

 Čo o nich môžete povedať?
Je to široká otázka. Bolo by ju 

treba rozobrať aj z hľadiska systému 
ich prípravy. Čo mi v zásade u nich 
chýba, je profesionálnejší prístup. 
Aspoň v porovnaní s mojou gene-
ráciou – s tenistami ako sú Hrbatý 
či Krošlák. Alebo ešte so staršou 
generáciou hráčov. Všetci sme boli 
do tenisu viac zažratí ako súčasná 
hráčska generácia. 

 Myslíte si, že necítia dostatočný 
tlak zo strany trénerov alebo u nich 
chýba  ochota  vložiť  sa  do  tenisu  
s väčším nasadením?

Jedno s druhým súvisí. Nechcem 
kritizovať. Ale faktom je, že Národné 
tenisové centrum zatiaľ nevyprodu-
kovalo výraznejší talent medzi muž-
mi. Treba tam hľadať rezervy. Ale aj 
v mentalite hráčov. Ako vravím, nie 
sú do tenisu tak zažratí, ako by to 
bolo potrebné. 

  Momentálne  nemáme  takých 
hráčov,  aby  sme  si  mohli  robiť 
ambície  byť  vo  svetovej  skupine 
Davisovho pohára. Prípadne o ňu 
bojovať. Slovensko čaká stretnutie 
o  udržanie  sa  v  I.  skupine  euro-
africkej  zóny.  Čo  by  znamenalo 
vypadnutie z nej?

Určite obrovské sklamanie. Dú-
fam, že sa to nestane. Ale deficit 

kvalitných tenistov výrazne pociťu-
jeme. Pokles v Davisovom pohári je 
evidentný. 

 U ktorých tenistov vidíte poten-
ciál do budúcnosti?

U Lacka aj Kližana. Sú to talento-
vaní hráči. Pravda, iná otázka je, ako 
s talentom nakladajú. V NTC majú 
zázemie, ale vidím, že sa zameriavajú 
iba na tréning. Takíto hráči potrebu-
jú vedenie od rána do večera. Musia 
si zvyknúť na pevný režim.

  Nechceli  by  ste  sa  venovať 
trénerskej  robote  aj  nad  rámec 
daviscupového družstva?

S tenisom som skončil pred štyrmi 
rokmi. Už ma to opäť k nemu ťahá. 
Usilujem sa mať prehľad o hráčoch 
a aj s nimi robiť. Ide to postupne. V 
hlave nosím myšlienku o založení 
tenisovej školy. Jediné, čo nechcem 
– a to je asi pre hráčov mínus – je 
cestovanie. 

 Ako by ste to riešili?
Boli by v tenisovej škole aj iní 

tréneri, ktorí by s hráčmi na turnaje 
cestovali. Chcel by som realizovať 
čosi také, na čo som bol naučený, 
keď som bol aktívny hráč. Utvoriť 
pre hráčov silné zázemie. 

 Podobné školy, či akadémie už 
fungujú. A nevyprodukovali zatiaľ 
výrazných hráčov.

Čím viac ich bude, tým bude lep-
šie. Tieto akadémie ešte nepracujú 
dlho. Najskôr začínal Krošlák, ne-
skôr Borgula, potom Csarnakovics. 
Myslím si, že je to dobré, že sa tomu 
venujú. Aby sa hráč niekam dostal, 
musí okolo neho fungovať vážne 
zázemie – trénerské i rodinné. 

 Máte už svoj odhad, kedy takúto 
školu naštartujete?

Chcem doriešiť niektoré záležitosti 
v súkromnej sfére a potom začnem. 
Sám na sebe cítim, že potrebujem 
pravidelnú aktivitu na každý deň. 
Takú, ktorá ma bude napĺňať. 

 Venujete sa ešte hudbe?
Hudba je naďalej hobby. Aj golf. 

Chystám druhé CD, možno dám 
dohromady novú kapelu. Ale v bu-
dúcnosti sa chcem venovať tenisu.

Zuzana WISTEROVÁ

Karol  Kučera,  bývalý  šiesty  hráč  sveta,  zavŕši  v  septembri  rok 
pôsobenia v daviscupovom tíme Slovenska. V pozícii trénera mal  
v Mečířovom družstve premiéru vlani proti Srbsku, v marci oslavoval 
svoje 35. narodeniny v Cagliari v predvečer súboja s Talianskom.  
Na prvé slovenské víťazstvo ako tréner zatiaľ len čaká.

Zadumaný Karol KUČERA v šatni v Cagliari, kde Slovensko prehralo s Talianskom 1:4

Na slovenskej daviscupovej lavičke má Karol KUČERA dosť času na pozoro-
vanie mladých tenistov v akcii
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vydražili Cibulkovej  
víťaznú raketu

V michalovskom tenisovom centre na Hviezdo-
slavovej ulici bolo uprostred mája živo aj preto, že 
okrem tenisu v rámci Michalovce Cupu pripravili 
usporiadatelia aj niekoľko zaujímavých sprievod-
ných akcií. Najatraktívnejšou bola dražba rakety 
slovenskej fedcupovej reprezentantky Dominiky 
Cibulkovej, s ktorou vyhrala v januári v Perthe 
v tíme s Dominikom Hrbatým Hopmanov pohár. 
Peniaze získané z dražby využijú v Michalovciach 
na rozvoj detského tenisu v Tc STŠ.

aj domáce hráčky  
v ohni bojov

Už kvalifikácia priniesla výborné zápasy. Prí-
jemným prekvapením bolo, že medzi 8 postupu-
júcimi do hlavnej súťaže bola aj domáca Magda-
léna Biľová. Voľnú kartu do hlavnej súťaže dostala 
Martina Chrobáková, a tak Michalovčanky zažili 
krst v profesionálnom kolotoči (zatiaľ si na tejto 
úrovni zahrala iba Monika Lešniaková).  Žreb 
prvého kola dal obe hráčky dokopy, úspešnejšia 
bola Biľová. V druhom kole ju však zastavila Poľka 

Katarzyna Kawová, čerstvá finalistka 10-tisícové-
ho varšavského turnaja, ktorý sa uskutočnil pred 
Michalovcami. 

O vyvrcholenie turnaja sa postarali mladé slo-
venské tenistky – dve najvyššie nasadené hráčky. 
Pekná divácka kulisa videla v podaní Juríkovej 

a Pochabovej hodnotné finále. Ale pochvalu si 
zaslúžia i viaceré ďalšie tenistky: Tatiana Illová 
po postupe z kvalifikácie  potrápila v troch se-
toch Češku Hančarovú, Vršková sa prezentovala 
zlepšeným výkonom, sympaticky sa uviedla nena-
sadená Poľka Gawliková, ktorá sa prebojovala až 
do semifinále. V ňom podľahla neskoršej víťazke 
Juríkovej. Češka Borecká podala bojovný výkon 
a v 2. kole vyradila štvrtú nasadenú Moniku 
Kochanovú.

vo štvorhre 
 bolo české finále

České tenistky aj v Michalovciach potvrdili 
svoju šikovnosť vo štvorhre. Najvyššie nasadená 
dvojica Dobrá s Kriegsmannovou postúpila do 
finále, ale tam ju prevýšili krajanky Borecká, 
Kubičíková, ktoré zápasový tajbrejk vyhrali 11:9. 
Zo slovenských párov prekvapili Fislová s Reb-
rovou. V prvom kole vyradili turnajové trojky 
Tabakovú s Juríkovou a otvorili si tým cestu až 
do semifinále.

Podpora  
sponzorov je nevyhnutná

Aj tohto roku sa organizátori postarali o poho-
dlné zázemie pre tenistky, ktoré boli ubytované 
v hoteli EUROBUS na Zemplínskej Šírave. Per-
fektnú prácu odviedli fyzioterapeut turnaja Marek 
Jenčík i lekár  MUDr. Gabriel Valiska. O rakety sa 
vzorne staral vypletač Pavlovčík. Vydarenú pre-
miéru mala Mária Sabolová v pozícii manažérky 
turnaja. Veľká vďaka patrí správcom centra a 
samozrejme sponzorom - firmám Alusteel, Vodip, 
Kerex, ISO 4, Mamedical, Trimedical,  S corp 
s. r. o.,  Salaš Restaurant, Renoma,  regionálnej 
a rozvojovej agentúre RRA Šírava,  spoločnosti 
Peugeot Slovakia, ktorá zabezpečovala transport 
hráčok. Turnaj podporili Rauch Slovakia (pitný 
režim),  Agrocentrum a. s. i mesto Michalovce. 
Za ceny pre najlepšie hráčky  patrí vďaka Peugeot 
Slovakia, Dolce Vita Home Fashion, Eurospan, 
Info Zemplín SK. Dúfam, že všetci zachovajú 
priazeň nášmu turnaju. Iba vďaka prísľubu pod-
pory sponzorov môžeme myslieť aj na Michalovce 
Cup 2010.

Slovenské finále pre  Lenku Juríkovú
O turnaji ITF žien Michalovce Cup pre Tenis píše jeho riaditeľ Tibor LEŠNIAK 

V slovenskom finále tretieho ročníka turnaja ITF žien v Michalovciach 

bola úspešná 18-ročná Lenka Juríková, ktorá zdolala Michaelu 

Pochabovú v troch setoch. Desaťtisícovému podujatiu žičilo 

počasie, dobré služby opäť odviedol supervisor  Sándor Árvay 

z Maďarska, ale aj jeho slovenskí rozhodcovskí kolegovia.

Dekorácia po štvorhre - víťazky z Česka Martina KUBIČÍKOVÁ a Martina BORECKÁ, riaditeľ turnaja Tibor LEŠNIAK, finalistky Lucie KRIEGSMANNOVÁ  
a Simona DOBRÁ, šéf usporiadajúceho michalovského klubu Ľubomír JURKO a supervisor turnaja Sándor ÁRVAY z Maďarska
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Lenka Juríková, víťazka 10-tisícového turnaja žien 
Michalovce Cup, si spolu s finalistkou Michaelou 
Pochabovou zapózovali pred krásnym autom spo-
ločnosti Peugeot, dlhoročného partnera STZ, ktorý 
podporil aj michalovský turnaj. 

Za výhru si ešte 18-ročná Lenka auto nekúpi, ale 
z prémie sa chystá zaplatiť si vodičský kurz. „Niečo 
dám do tenisu a niečo na vodičák,“ prezradila. Ju-
ríková je už treťou členkou NTC, ktorej sa podarilo 
v Michalovciach zvíťaziť. Prvý ročník sa stal korisťou 
Kristíny Kučovej, vlani vyhrala Klaudia Boczová 
a uprostred mája 2009 sa tešila Bratislavčanka 
Juríková, ktorá už vlani vyhrala podobné podujatia 
– v izraelskom Ramat 
Hašarone a v gréckom 
Porto Rafti.

„Vyhrať doma chutí 
viac,“ vravela hráčka, 
ktorá pred niekoľkými 
dňami naštar tovala 
v NTC spoluprácu s tré-
nerom Milanom Martin-
com. „V tomto roku sú 
aj desaťtisícové turnaje 
veľmi silne obsadené. 

V minulých týždňoch som nemala šťastie, štyri razy 
som prehrala veľmi tesné zápasy, čo sa podpísalo 
pod moju psychickú pohodu,“ vyznala sa víťazka 
Michalovce Cupu.

Okrem náročného trojsetového finále s Pochabo-
vou odohrala na východe Juríková ťažké štvrťfinále 
s húževnatou Dobrou. „V treťom sete som prehrá-
vala 1:3, ba súperka mala šancu zvýšiť aj na 4:1...“ 
podotkla Lenka. V záverečných zápasoch v Micha-
lovciach ju povzbudzoval aj brat. „Potešilo ma, že 
prišiel. Mala som tam viac fanúšikov. Príjemné boli 
povzbudenia organizátorov, najmä pána Lešniaka,“ 
dodala. Juríkovej sa podarilo zastaviť mierny pokles 

v rebríčku a priznáva, že 
by už rada prerazila do 
tretej stovky.  

Lenka mala v pláne 
hneď z Michaloviec ces-
tovať na ďalší turnaj do 
Charkova. Napokon však 
išla po náročnom týždni 
domov, do Bratislavy, aby 
si doliečila citlivý členok 
a pripravila sa na ďalšie 
turnaje.                    (zw) 

michalovce
11. 5. 2009 

D v o j h r a
kvalifikácia
1. kolo: Blašková – Budilová (ČR) 67(5), 
64, 76(3), 2. kolo: Kadurová (1-Nem.) 
– Nagyová (Maď.) 57, 61, 64, Masárová 
– Jagodzinská (Poľ.) 63, 62, Kubičíková 
(2-ČR) – Vančurová (ČR) 64, 64, Kuricová 
– Jakcsiová 62, 60, Biľová – Slovcovová 
(Ukr.) 61, 61, Halászová (Maď.) – Blašková 
64, 62, Negrinová (Rak.) – Ostrožlíková 62, 
61, Zanderová (Nem.) – Husáková (ČR) 62, 
10 skr., Maráčková – Zavarčíková 64, 63, 
Kaňáková (ČR) – Kamínková (ČR) 62, 75, 
Popluhárová – Wagnerová (Rak.) 36, 62, 
62, Hančarová (ČR) – Károlyiová 63, 64, 
Jasová – Hájková 64, 64, Ellingerová (ČR) 
– Pilniková (Ukr.) 64, 62, Illová – Bessenye-
iová 62, 62, Škamlová – Faberová (Chorv.) 
63, 61, 3. kolo (finále): Kadurová – Masá-
rová 62, 61, Kubičíková – Kuricová 60, 62, 
Biľová – Halászová 62, 26, 63, Zanderová 
– Negrinová 75, 60, Kaňáková – Maráčko-
vá 61, 63, Hančarová – Popluhárová 64, 
75, Ellingerová – Jasová 64, 76(3), Illová 
– Škamlová 76(4), 61.
Hlavná súťaž
1. kolo: Pochabová (1) – Zanderová 
76(2), 62, Kriegsmannová (ČR) – Kaňá-
ková 63, 63, Biľová – Chrobáková 62, 
60, Kawová (Poľ.) – Tabaková (7) 46, 62, 
62, Kochanová (4) – Kadurová 61, 61, 
Borecká (6) – Kovaľová 62, 46, 62, Wlo-
darczaková (Austr.) – Ellingerová 61, 62, 
Hubaceková (5-Austr.) – Morgošová 64, 
64, Gawliková (Poľ.) – Maráčková 63, 64, 
Steiertová (Nem.) – Argyelanová (Maď.) 
36, 61, 64, Padalíková (ČR) – Luknárová 
75, 75, Vršková – Királyová (3-Maď.) 62, 
60, Dobrá (8-ČR) – Kubičíková 36, 76(4), 
76(5), Hančarová – Illová 67(3), 75, 61, 
Krtičková (ČR) – Rebrová 63, 63, Juríková 
– Malíková (ČR) 61, 62, 2. kolo: Pochabo-
vá – Kriegsmannová 57, 76(5), 62, Kawová 
– Biľová 60, 62, Borecká – Kochanová 61, 
46, 63, Wlodarczaková – Hubaceková 36, 
76(3), 62, Gawliková – Steiertová 36, 63, 
76(3), Vršková – Padalíková 61, 62, Dobrá 
– Hančarová 63, 63, Juríková – Krtičková 
63, 67(9), 61, ŠF: Pochabová – Kawová 
57, 75, 64, Wlodarczaková – Borecká 
76(8), 46, 76(7), Gawliková – Vršková 
64, 36, 63, Juríková – Dobrá 63, 36, 64, 
SF: Pochabová – Wlodarczaková 63, 61, 
Juríková – Gawliková 63, 61, F: Juríková 
– Pochabová 64, 26, 75.

Š t v o r h r a
1. kolo: Blašková, Illová – Biľová, Chrobá-
ková 62, 62, Fislová, Rebrová – Juríková, 
Tabaková (3) 62, 61, Negrinová, Wagne-
rová – Kaňáková, Škamlová 26, 63, 10:6, 
Malíková, Vršková – Hančarová, Kuricová 
63, 63, Borecká, Kubičíková (4) – Lukná-
rová, Morgošová 63, 63, Hubaceková, 
Wlodarczaková – Krtičková, Maráčková 
60, 63, ŠF: Dobrá, Kriegsmannová (1) 
– Blašková, Illová 64, 60, Fislová, Rebrová 
– Negrinová, Wagnerová 75, 61, Borecká, 
Kubičíková – Malíková, Vršková 63, 60, 
Hubaceková, Wlodarczaková – Kocha-
nová, Pochabová (2) 62, 62, SF: Dobrá, 
Kriegsmannová – Fislová, Rebrová 75, 
57, 11:9, Borecká, Kubičíková – Hubace-
ková, Wlodarczaková 75, 63, F: Borecká, 
Kubičíková – Dobrá, Kriegsmannová 
26, 62, 11:9. 

Slovenské finále pre  Lenku Juríkovú
O turnaji ITF žien Michalovce Cup pre Tenis píše jeho riaditeľ Tibor LEŠNIAK 

Monika obstála
Bývalá michalovská tenistka Monika 

Lešniaková obstála v rozhodcovskej úlohe. 
Maďarský supervisor Árvay jej počínanie 
celý týždeň sledoval a vystavil jej hodnotenie, 
ktoré ju iste povzbudí do ďalšej činnosti. 

Na vodičák už má, 
na auto musí šetriť

�� 
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Ctižiadostivý tréner sa musí ne-
ustále pokúšať odhadnúť budúci 
repertoár úderov svetových hráčov 
alebo aspoň predpovedať najprav-
depodobnejší vývoj.

Ako na to?
Najskôr chcem uviesť niekoľko 

faktorov, ktoré ovplyvňujú budúci 
vývoj techniky.

Pravdepodobný vývoj 
špičkového tenisu:

1/ Špičkoví hráči budú stále vyšší. 
A môžeme zodpovedne predvídať, 
že tento vývoj bude pokračovať 

tiež u dnešných talentovaných ju-
niorov. Tento telesný rast prinesie 
niekoľko výhod. Hráči budú môcť 
robiť dlhšie kroky, ľahšie dobehnú 
vzdialené lopty a budú lepšie kryť 
dvorec. Optimálny bod úderu bude 
pri podaní položený vyššie a dosah 
pri krytí súperovho prehodu bude 
väčší (R.Schönborn, Optimales 
Tennistraining, Spitta Verlag 2008).

2/ Tenisové znalosti trénerov a 
koučov budú lepšie a umožnia tiež 
riešenie takých situácií, ktoré ešte 
dnes nemôžu byť vyriešené. Viac 
pozornosti sa bude venovať takým 

faktorom, ktoré sú pre výsledok 
zápasu rozhodujúce - nesmierny 
význam supertalentu, tzv. nevidi-
teľnej technike, hypotéze vrodených 
limitov, cvičenie „skorohalfvolejov.“ 
Tieto faktory rozhodujú o kvalite 
úderov. Koordinačné cvičenia sa 
stanú denným chlebom talentova-
ných juniorov. Pretože koordinácia 
je kľúčom k majstrovskému (špičko-
vému) tenisu.

3/ Výberu skutočných talentov, 
tzv. supertalentov, bude venovaná 
zvýšená pozornosť a do tréningu 
v zväzovom centre budú zaradení 
iba hráči a hráčky s reálnou šancou 
dostať sa do svetovej stovky.

4/ Budú vyrábané lepšie tenisové 
rakety, ktoré umožnia hrať rýchlejšie 
lopty a lepšie ich umiestňovať.

5/ O špičkových hráčov sa budú 
starať tímy expertov - tréner, kouč, 
kondičný tréner, psychológ, čo 
umožní ešte rýchlejší pokrok hrá-
čov.

6/ Príde k zmenám v tenisových 
pravidlách. V popredí stojí zvýšenie 
siete alebo zákaz druhého pokusu 
pri podaní, čím sa vyrovnajú šan-
ce podávajúceho a returnujúceho 
vyhrať gem. Ďalej stúpne význam 
ofenzívneho returnu.

Zmiernením pravidla o dobrom 
správaní sa (Code of Conduct) 
nebude tenisový zápas tak fádny. 
Získa na atraktivite. Hráči, hlavne 
tí temperamentnejší, budú môcť 
bez strachu, že ich potrestajú, ukázať 
nahlas svoje pocity. Ich občasné vý-
buchy pôsobia na nich ako balzam, 
ako ventil. Hneď zabudnú, prečo sa 
rozčuľovali a budú naplno bojovať 
o nasledujúci bod. Samozrejme, 
tieto výbuchy musia patriť k veľkým 
výnimkám a musia byť slušné a 
civilizované. Potom budeme vidieť 
nielen lepšie výkony hráčov, ale aj 
to, že sa diváci zabávajú.

Pravdepodobné údery 
budúcnosti:

Ak budete pravidelne študovať 
najnovšiu tenisovú literatúru, do-
zviete sa, ako prominentní a úspešní 
tréneri predpovedajú vývoj tenisu. 
Ak potom budete pozorne sledovať 
špičkových hráčov v zápase, získate 
ďalšie poznatky. A ak tieto informá-
cie budete logicky a zdravým rozu-
mom konfrontovať, získate reálny 
pohľad do budúcnosti. 

Niektoré už známe údery budú 
modifikované a tým aj zlepšené.

K doplneniu budúcich predpo-
vedí tieto modifikácie uvediem. 
Tak napr. 

z pasívneho, neutrálneho returnu 
sa vyvinie útočný úder a tiež sa zlepší 
ofenzívny volej s veľkou dávkou 
spinu. Alebo krátky, nízky prehod 
s topspinom hraný pod nohy útoč-
níka, ktorý mu bude robiť ťažkosti i 
keď nebude prehnane umiestnený.

1/ Nie menej chýb, ale viac víťaz-
ných úderov.

Dnes vyhrávajú hráči, ktorí robia 
menej chýb. Ale už existujú aj takí 
hráči, ktorí niekedy urobia v zápase 
viac víťazných bodov ako chýb. 
Tento trend v budúcnosti stúpne. 
Miesto toho, aby hráč čakal pasív-
ne na chybu súpera, bude sa sám 
aktívne snažiť urobiť bod. S veľkou 
pravdepodobnosťou sa bude hrať v 
budúcnosti agresívnejšie, útočnejšie. 

Cvičte údery budúcnosti
Ak budete ako tréneri učiť dnes 12 - 14 ročných žiakov techniku 

Björna  Borga,  ktorý  v  sedemdesiatych  rokoch  vyhral  šesť  ráz 
Roland Garros a získal 5 titulov vo Wimbledone, nedosiahnu vaši 
zverenci  nikdy  svoje  maximum.  Tenis  sa  neustále  vyvíja.  A  stále 
bude dôležitejšou odborná predpoveď budúceho tenisového vývoja. 
Niektorí  moji  kolegovia  namietnu:  „Ako  môžem  dnes  vedieť,  čo 
budú  hrať  špičkoví  hráči  o  7  -  8  rokov?  Nie  som  predsa  žiadny 
jasnovidec!“

Pokračovanie na s. 27Marat SAFIN je miláčikom publika – aj pre takéto kúsky

��  
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Podľa motta: „Najväčšou motiváciou 
k úspechu je úspech!“ Ak bude hráč 
hrať agresívnejšie, prežije častej-
šie radosť z úspechu a bude hrať 
odvážnejšie, so zdravým rizikom, 
aktívnejšie. Dostane sa do dobrej 
nálady a jeho údery budú optimálne 
fungovať. Touto cestou aktívnej hry 
skúšajú ísť už dnes niektorí špičkoví 
hráči a veľmi rýchlymi a dobre 
umiestnenými loptami chcú vyhrať 
bod. Pritom ale robia veľa chýb, pre-
tože presné umiestňovanie lôpt nie je 
ľahké. Už maličká, nepatrná zmena v 
uhle rakety k lopte spôsobí odchýlku 
niekoľkých metrov v dopade lopty 
na súperovej polovici dvorca. Lopty 
často končia v aute. Tomu je možné 
zabrániť nasledovne:

2/ Udrite loptu skôr! 
„Skorohalfvoleje“ skrátia súperovi 

čas k realizácii úderov a nemusia sa 
ani prehnane umiestňovať. Niektorí 
hráči, napr. Federer, ovládajú už 
dnes tieto údery, ale musia sa ešte 
v budúcnosti zdokonaliť. Na kresbe 
som sa pokúsil odhadnúť, kde budú 
veľkí hráči udierať tieto lopty v roku 
2050. Ale tento vývoj môže nastať už 
o niekoľko rokov skôr. To si bude 
samozrejme vyžadovať veľmi inten-
zívny a cieľavedomý tréning. Vyplatí 
sa mu venovať.

3/  Bude  sa  hrať  agresívnejšie, 
útočnejšie.

Aby hráč robil viac víťazných bo-
dov než chýb, musí hrať útočnejšie. 
Štatistické údaje ukazujú, že útočník 
je úspešnejší než obranár za pred-
pokladu, že bude rešpektovať určité 
pravidlá. Musí ovládať údery, ktoré 
sú pre úspešný útočný tenis nutné 
- útočný servis a útočný return, účin-
ný nabiehaný úder, volej a smeč.

Musí vystihnúť priaznivú situáciu, 
alebo ešte lepšie, túto sám vyvolať 
(krátka lopta súpera). Nabiehaným 

úderom musí viac riskovať ako 
údermi od základnej čiary, súpera 
dostať do pohybu a lopty dostatočne 
umiestniť. Musí jednoducho rozdeliť 
riziko medzi nabiehanú loptu a vo-
lej/smeč 50:50. Inak bude riziko hry 
pri sieti príliš vysoké.

4/ Stúpne význam obojručného 
bekhendu.

Doteraz boli u obojručného 
bekhendu zdôrazňované iba jeho 
nevýhody a jeho prednosti boli prak-
ticky zamlčované, i keď prevládajú. 
V budúcnosti bude účinnosť týchto 
úderov plne uznaná a počet hráčov 
hrajúcich obojručne bude stúpať. 
Okrem bekhendu bude hraný oboj-
ručne aj forhend. Z týchto dôvodov 
budú vyrábané rakety s predĺženým 
držadlom, ktoré budú účinnejšie pri 
podaní. Hráči však budú i naďalej 
cvičiť údery jednou rukou, aby 
mohli v núdzi dosiahnuť na súperove 
precízne zahrané lopty.

Samozrejme, tréner musí roz-
hodnúť, azda najlepšie s hráčom, 
pre ktorý variant - jednoručne 
alebo obojručne - má hráč najlepšie 
predpoklady.

5/  Halfvolej?  Nie!  „Skorohalf-
volej“? 

ÁNO, BEZPODMIENEČNE!
Často môžeme vidieť, ako i veľkí 

hráči robia zbytočné, nevynútené 
chyby tým, že hrajú zbytočne hal-
fvoleje. Budú cvičiť, ako zabrániť 
hraniu týchto lôpt v zápase. Naprí-
klad tým, že pribrzdia svoj beh na 
sieť, loptu nechajú odskočiť a potom 
chladnokrvne zahrajú víťaznú loptu. 
Keď sa dostanú po zabrzdení behu 
časovo do ťažkostí (pretože začali 
s brzdením neskoro), budú musieť 
zahrať „skorohalfvolej“.

6/ Väčšia pozornosť bude veno-
vaná anticipácii.

V zápasoch absolútnej svetovej 

špičky, ako napr. Roddicka proti 
Federerovi, letia lopty od základnej 
čiary od rakety k rakete v kratšom 
čase

(0,8 - 1 s) než Roger Federer 
potrebuje k svojmu úderu (1,1 
- 1,4 s).

Napriek tomu môže rýchle údery 
Roddicka bravúrne spracovať. Ako 
je to možné?

Nemusí rešpektovať fyzikálne zá-
kony? Zdalo by sa, že má snáď loptu 
priviazanú na nejakej neviditeľnej 
šnúre, ktorou ho k sebe priťahuje. 
Je to však tým, že má vysokú anti-
cipačnú schopnosť. Vie veľmi dobre 
predvídať, čo sa na dvorci stane 
predtým, ako sa to stane. Alebo 
aspoň to, čo sa nestane.

Predvídať vedia mnohí turnajoví 
hráči. Ale Federer robí k tomu ešte 
niečo naviac. Nečaká pasívne čo jeho 
anticipácia urobí sama od seba, ale 
jej napomôže. Napríklad tým, že 
veľmi rýchlymi a dobre umiestnený-
mi loptami (s výhodou udieraných 
„skorohalfvolejov“) dostane súpera 
pod tlak a prinúti ho odpovedať len 
jedným, jediným úderom, ktorý 
je ešte schopný zahrať. Ak súper 
len tak-tak jeho loptu dosiahne, 
kryje Federer prehod po čiare (long 
line), pretože lopta krížom by bola 

v tomto prípade pre súpera časovo 
a technicky oveľa náročnejšia a 
riskantnejšia.

Ak chce hráč dobre anticipovať, 
musí správne a rýchle odpovedať 
na dve otázky:

- ktorý úder je súper schopný 
vôbec ešte zahrať?

- ktorý úder by ma priviedol do 
najväčších ťažkostí?

V poslednej dobe sa zmenili 
trochu názory na tréning anti-
cipácie. Väčší dôraz sa kladie na 
rýchle vykrytie dvorca. To je kon-

krétna, celkom jednoduchá úloha.
7/ Správne využívať prestávky. 
Špičkoví hráči budú správne 

využívať prestávky. Ak budete hrať 
trojsetový zápas, ktorý bude trvať 
120 minút, budete bojovať a behať 
o body iba 24 minút. Zbytok, 96 
minút, sú prestávky medzi bodmi a 
pri zmenách strán. Väčšina trénerov, 
paradoxne, cvičí so svojimi žiakmi 
iba výhradne to, čo musia hráči 
robiť v týchto 24 minútach, alebo 
v jednej pätine zápasu. Pritom sa 
zápas veľmi často rozhoduje práve v 
týchto prestávkach, kedy prevládajú 
emocionálne pocity. Hráči budú už 
v tréningu hľadať a nachádzať cesty, 
ako sa v týchto prestávkach správať, 
aby boli najlepšie pripravení na boj o 
budúci bod. Do popredia sa dostane 
nácvik správnych rituálov, napr. po-
búchanie si lopty pred každým poda-
ním, korigovanie výpletu a pod.

Špičkoví hráči sa budú učiť, ako 
zvíťaziť sami nad sebou. Okrem 
súpera na druhej polovici dvorca 
máte v každom zápase ešte jedného 
protivníka - seba. Vy ste svoj najväčší 
súper. V každom zápase bojujete 
proti prekážkam ako je vlastná 
nervozita, zlá nálada, nedostatočné 
sebavedomie, vaša nízka koncen-
trácia. Či tieto prekážky prekonáte, 
záleží iba na vás.

8/  Pozorujte  Rogera  Federera 
v zápase! 

Zistíte, že on vie: čo má robiť a ako 
to má robiť, aby ho jeho telo poslú-
chalo a robilo to, čo od neho chce. 
Jeho pokojná chôdza so vztýčenou 
hlavou vyvolávajú u neho optimálne 
pocity a vyúsťujú do jedinečného 
výkonu. Roger sa nikdy nehnevá, 
nikdy neukazuje sklamanie. Okam-
žite zabudne na všetko negatívne 
a urobí všetko pre to, aby vyhral 
budúcu loptu. Stále ukazuje nehybnú 
tvár hráča pokru. On iba nemyslí a 
nedúfa. On je pevne presvedčený 
o tom, že vyhrá. Jeho telo hovorí 
súperovi: „Dnes nemáš proti mne 
žiadnu šancu!“ A ak Federer prehrá 
(je predsa iba človek s ľudskými 
pocitmi a žiadna mašina), potom 
predovšetkým preto, že prišiel na 
zápas v zlej nálade. 

9/  Špičkoví  hráči  budú  hrať  na 
dvorci divadlo.

Niekedy nastúpia hráči na zápas 
v zlej nálade, ktorá tenistu často 
nepriaznivo ovplyvňuje po celý zá-
pas. To nie sú dobré predpoklady k 
optimálnemu výkonu. Hráči sa budú 
učiť, podľa vzoru hercov na javisku, 
hrať na dvorci sebavedomého opti-
mistu. Dobrá nálada sa vráti a údery 
budú zase fungovať.

Svatopluk STOJAN
(Príspevok českého odborníka 

pôsobiaceho vo Švajčiarsku, preložil 
a upravil so súhlasom autora Ladi-
slav Macko, metodik STZ)

Cvičte údery budúcnosti

Na kresbe: „skorohalfvolej“ – úder budúcnosti

Halfv
olej

„Skorohalfv
olej“

Kulminácia

Hráč národnej triedy

ROGER FEDERER

Začiatočník

Návštevník z inej planéty

Hráč TOP 10 roku 2050

Dokončenie zo s. 22
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Clijstersová  
na US Open?

Wimbledon má strechu!

Strecha nad wimbledonským cen-
trálnym dvorcom je skolaudovaná. 
Parádnu oslavu sledovalo vypredané 
hľadisko. Ako prví si na posvätnej 
tráve pod zatiahnutou strechou 
zahrali manželia Steffi Grafová 
a Andre Agassi proti Belgičanke 
Kim Clijstersovej a Britovi Timovi 
Henmanovi. 

Pätnásťtisíc divákov sa zabávalo 
a aktéri zápasu tiež (Agassiovci 
prehrali 6:7).  Slávni manželia sa po 

vydarených akciách odme-
ňovali bozkom a tvrdili, 
že to tak robia vždy. 
V singlových exhi-
bičných súbojoch 
vyhral Agassi nad 
Henmanom a Clij-
stersová nad Grafo-
vou zhodne 6:4.

Zatiahnutie stre-
chy trvá deväť minút. 
Časy, keď sa vo Wim-

bledone čakalo na koniec daž-
ďov, sú preč – aj keď sa na 

vedľajších dvorcoch po-
čas dažďa hrať nedá, na 
centri bude o program 
vždy postarané. Sa-
mozrejme, len pre 
majiteľov vstupeniek 
a televíznych divákov. 

Po zatiahnutí strechy pre 
dážď sa bude musieť čakať 

30 minút, aby sa ustálila 

klíma vo vnútri. Ešte jednu vymo-
ženosť ponúka priesvitná strecha: 
bude sa môcť hrať aj vo večerných 
hodinách, lebo súčasťou konštrukcie 
je aj osvetlenie. Novú strechu stavali 
tri roky a stála 110 miliónov eur. Je to 
investícia smerom k OH 2012, ale aj 
do budúcnosti. Tohtoročný šampio-
nát sa začína 22. júna a opäť to bude 
medzník v histórii turnaja, ktorého 
prvý ročník sa hral roku 1877.

(zw)

Kim CLIJSTERSOVÁ  
s Timom HENMANOM  

na otvorení wimbledonskej 
strechy

Dostať telo a myseľ na 
jednu vlnovú dĺžku bola 
pre belgickú tenistku Kim 
Clijstersovú najväčšia vý-
zva v jej snažení vrátiť sa 
najprv pod žiaru wim-
bledonských reflektorov a 
neskôr i na profesionálnu 
scénu. Bývalá svetová jed-
notka ohlásila ukončenie 
kariéry zo zdravotných 
dôvodov pred dvoma rokmi 
vo veku 23 rokov. Po prijatí 
pozvánky na exhibičné 
podujatie vo Wimbledone, 
Clijstersová oznámila zá-
mer znova otestovať svo-

je schopnosti na okruhu 
WTA Tour.

„Odkedy som ukončila 
kariéru, príliš som nehrala. 
Po pár týždňoch tréningu 
sa mi však znova vrátil 
hlad po tenise. Cítim sa 
naozaj dobre a chcem opäť 
hrať. Chcem zistiť, či ešte 
na to mám,“ uviedla Bel-
gičanka. Dvadsaťpäťročná 
hráčka sa počas tenisovej 
nečinnosti stihla vydať a 
porodiť dcéru Jada Ellie. 
Do súťažného kolotoča by 
sa mala vrátiť na augusto-
vom US Open.

��  
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Slovenský tenisový zväz sa po dobrej skúsenosti s online systémom 
objednávania tenisu, squashu, bedmintonu a fitness v NTC, rozhodol 
ponúknuť túto službu aj iným športovým subjektom a centrám na 
Slovensku. Na jeseň 2009 pripravuje STZ spustenie atraktívneho projektu 
pod názvom „zasportujsi.sk“. Ide o on-line rezervačný systém, ktorý 
umožní širokej verejnosti pohodlné a jednoduché objednávanie voľných 
kapacít v športových centrách na celom Slovensku.

AKO BUDE SYSTÉM FUNGOVAŤ?
Projekt „zasportujsi.sk“ bude pracovať ako internetový rezervačný 

systém. Bude teda prístupný každému potencionálnemu zákazníkovi, ktorý 
si chce zašportovať. Kdekoľvek a v akomkoľvek čase. Stačí sa pripojiť na 
internet a prostredníctvom rezervačného systému si vyhľadať požadovanú 
športovú aktivitu (tenis, squash, bedminton a fitness, prípadne iné druhy 
športu), rezervovať si voľné hodiny a zaplatiť platobnou kartou alebo 
bankovým prevodom priamo cez počítač. Telefonické a iné zdĺhavé 
zisťovanie a rezervovanie voľných hodín na športoviskách sa stane 
minulosťou. 

Výhody tohto systému bude môcť využívať športové centrum (klub) 
s adekvátnou ponukou športových zariadení, ktoré disponuje recepciou 
s počítačom s pripojením na internet a chce ponúkať svoje voľné hodiny, 
či už na tenis, squash, bedminton, v priestoroch fitness, prípadne aj v 
ďalších druhoch športu. Vďaka rezervačnému systému zaradí STZ tieto 
objekty do ponuky pre širokú verejnosť, čím sa im zvýši šanca na predaj 
voľných kapacít klubu. Pre všetky vybrané športové centrá, resp. kluby, je 
registrácia do systému zdarma. Nemusia platiť ani za údržbu a rozvoj 
systému. Všetky tieto poplatky a kvalitu systému bude znášať a garantovať 
Slovenský tenisový zväz. Jediné, čo bude STZ subjektom zaradeným 
do systému účtovať, bude provízia v podobe dohodnutého percenta z 
predaných hodín.

Rezervačný systém „zasportujsi.sk“ budeme tesne pred spustením 
propagovať v médiách (tlač, rozhlas), na billboardoch a na internetových 
stránkach (www.stz.sk, zoznam.sk, atď.)

Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem o nezáväzné predvedenie 
funkcií rezervačného systému „zasportujsi.sk“, neváhajte, a požiadajte o 
zaslanie predbežného dotazníka e-mailom na adresu: zasportujsi@stz.sk, 
prípadne poštou na adresu Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03 
Bratislava alebo faxom na číslo 02/49209879. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa projektu „zasportujsi.sk“, 
kontaktujte: Ľubomír Páleník, tel.: 02/49209877, mobil: 0903464482 alebo 
Ján Černušák 0904327186.

Š P O R T O V É  C E N T R Á , 
ŠPORTOVISKÁ,  KLUBY

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU
Pre zákazníka (hráča):

✧  Prehľadné a jednoduché vyhľadávanie športovísk na celom 
Slovensku

✧ Možnosť okamžitej rezervácie športoviska
✧ Jednoduchá a bezpečná registrácia klienta
✧  Bezhotovostná platba prostredníctvom platobnej  karty alebo 

internetbankingom
✧ Žiadne poplatky navyše

Pre športový subjekt:
✧ Zvýšenie príjmov za predané, doteraz nevyužívané hodiny 
✧ Sprístupnenie informácií  o centre verejnosti
✧  Propagácia centra prostredníctvom internetovej stránky  

www.zasportujsi.sk
✧  Jednoduchá rezervácia vlastných športovísk a priestorov 

prostredníctvom on-line rezervačného systému
✧ Prístup k prehľadným štatistikám o predaných hodinách
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