
Nie je to nič moc, ale je to lepšie ako 
prvá časť minulého roka. Vynechali sme 
Južnú Ameriku, takže náš kalendár nebol 
taký nabitý ako vlani. Čakáme ako to do-
padne na letných antukových turnajoch. 
Od nich si sľubujeme viac.

 Vraj vášho partnera trápi chrbát.

Má niečo s platničkami, je to chronická 
záležitosť. Kvôli tomu sme skrečovali v 
Indian Wells štvrťfi nále. Seklo ho, ale za 
dva - tri dni sa vždy dá dokopy. 

 Nenúti vás to uvažovať o zmene 
partnera?

Zatiaľ nie.

 Čo hovoríte na Bryanovcov a ich 61 
turnajových víťazstiev?

Je to výnimočné. Už sú dlho na špici, sú 
zohratí, obaja sú fi t, jeden je ľavák, druhý 
pravák, naozaj hrajú výborne, veď sme sa o 

tom s Frantom presvedčili v Ríme, kde sme 
s nimi v osemfi nále prehrali.

 Majú okrem turnajových odmien 
aj iný profit z toho, že sú špičkovým 
párom?

Určite. Ako Američania majú iste lepšie 
zmluvy a hrajú veľa exhibícií. Hlavne na 
konci roka. 

 Trénujú podľa vás viac ako iné dvo-
jice?

Viac, veď sú skoro stále spolu. Svoj život 
podriadili tenisu. Cestujú s trénerom, s 
otcom minimálne. Aj on je aktívny v te-
nise, organizuje turnaje, veľa sa angažuje 
aj v ich kariére.

 Ako deblisti ešte môžu byť dlho na 
špici...

Majú len 32 rokov. Nestor má už 37 a 
stále je vo výbornej forme.                   (zw)

Madridské ťaženie vynieslo Venus Wil-
liamsovú týždeň pred Roland Garros na 
druhé miesto svetového rebríčka. Staršia 
zo sestier vytlačila z pozície dvojky Dánku 
Wozniackú a zaradila sa za líderku, svoju 
sestru Serenu. Obe Williamsové na prvom 
a druhom mieste boli naposledy pred sied-
mimi rokmi a v pozícii 1 a 2 boli dovedna 
spolu 45 týždňov (4 týždne bola na čele Ve-
nus). Od 17. mája pridávajú ďalšie týždne.

Sestry vyhrali v Madride štvorhru a 
tešili sa z 18. deblového titulu. Z nich je 11 
grandslamových! Tím Williamsových má 
vo štvorhre jedinečnú zápasovú bilanciu 
140:18, teda 88,6 percentnú úspešnosť 
a v rebríčku sa po madridskom triumfe 
posunul na druhé miesto. Vo fi nále zdolali 
Williamsové zdatný argentínsko – talian-

sky pár Dulková, Pennettová, ktorý ťahal 
víťaznú šnúru 17 zápasov (vyhrali v Mia-
mi, Stuttgarte a Ríme). Podobnú úspešnú 
sériu mali naposledy roku 2007 Blacková 
s Huberovou (22 zápasov), ale zatiaľ ako 
nedostižná sa javí séria Navrátilovej so 
Shriverovou, ktoré roku 1980 nenašli v 109 
štvorhrách premožiteľky.     (red)

Mertiňák o Bryanovcoch
Najlepší slovenský deblista očakáva lepšie výsledky cez antukové leto

Pred parížskym Roland Garros sa držal Michal Mertiňák s českým partnerom 
Františkom Čermákom na jedenástom mieste v rebríčku deblových tímov. Dvojica, 
ktorá vlani zabojovala a postúpila na Masters do Londýne, kde prekvapujúco hrala 
semifi nále, nemá zatiaľ presvedčivé výsledky. Čo o nich hovorí slovenský tenista?

 Americké dvojičky vyhrali tohto roku 
päť turnajov. Po Ríme triumfovali aj v 
Madride, kde ziskom 61. trofeje vyrov-
nali rekord austrálskej dvojice Wood-
bridge, Woodforde v počte turnajových 
prvenstiev. Bryanovci majú všetky 
predpoklady na to, aby rekord Woodies 
poriadne posunuli. Najviac si želali, aby 
sa to stalo už na Roland Garros, čo by 
malo špeciálnu príchuť, veď ide o grand-
slam. Titulov z veľkej štvorky majú osem, 
Masters vyhral tri razy, na konte majú 
15 víťazstiev na turna joch majstrovskej 
série. V nedávnom madridskom fi nále 

Venus a Serena WILLIAMSOVÉ

WILLIAMSOVÉ NA PRVÝCH DVOCH
 MIESTACH V SINGLOVOM REBRÍČKU

10. júna 2002 - 7. júla 2002 (4 týždne): 

1. Venus, 2. Serena

8. júla 2002 - 13. apríla 2003 (40 týždňov): 

1. Serena, 2. Venus

5. mája 2003 - 11. mája 2003 (1 týždeň): 

1. Serena, 2. Venus

Dvojičky vyrovnali rekord Woodies
NAJVIAC DEBLOVÝCH TITULOV 

V OPEN ÉRE

1.  Bob a Mike Bryanovci (USA)  61

 Todd Woodbridge, Mark Woodforde (Austr.)  61

3.  Peter Flemin, John McEnroe (USA)  57

 Bob Hewitt, Frew McMillan (Austr.)  57

5.  Siergo Casal, Emilio Sanchez (Šp.)  44

Michal MERTIŇÁK (vpravo) si počas extraligy zatrénoval na 
Slovane. Pri rozcvičke mu robí spoločnosť Dominik HRBATÝ.

Bratia BRYANOVCI sa v Madride tešia z titulu č. 61 

Williamsové sú číslom 1 a 2a 2

vyhrali nad najvyššie nasadeným kanadsko-
srbským párom Daniel Nestor, Nenad Zimonjič 
a stali sa lídrami v Doubles Team Rankings. Na 
61 titulov potrebovali Američania 99 fi nále.
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Toto prvé človeka napadne, keď 
sa stretne s Andreou Hubekovou, 
učiteľkou ZŠ Zohor. Cieľom našej 
ďalšej exkurzie, tentoraz do školy 
mimo Bratislavy, bolo sondovať ako 
funguje projekt Tenis do škôl tam, 
kde pôsobí pedagóg, ktorý profesiu 
spája so záľubou. 

Funguje to perfektne.
Andrea Hubeková je skúsená 

telocvikárka, tenisová trénerka 
a aj rozhodkyňa. Pravidelne sa s 
ňou stretávame na tenisových tur-
najoch, každoročne šéfuje rozhod-
com v rámci celoslovenského fi nále 
Detského Davis Cupu a Fed Cupu, 
ktorý organizuje STZ s podporou 

Nadácie SPP. V škole, kde pôsobí, 
vťahuje do tenisu mimo vyučovania 
väčšie deti. 

„Začali sme vlani s projektom 
Tenis pre nás, na ktorý sme v rámci 
Otvorenej školy získali prostriedky 
z Ministerstva školstva SR. Z týchto 
peňazí sme zakúpili prvý balíček s 
loptami, raketami a sieťkou,“ hovorí 
pani učiteľka. Na základe projektu 
Tenis do škôl iniciatívni Záhoráci 
získali od zväzu ďalší balíček. Ten 
Hubeková prevzala pri našej náv-
števe a bude slúžiť žiakom 1. – 4. 
ročníka v rámci výučby tenisu. 
Ale teraz je na ťahu Andrea: musí 
presvedčiť niektorú zo svojich mla-

dých kolegýň, aby sa k nej pripojila. 
„Ja teraz učím základy tenisu dva 

razy v týždni po hodine. Pravda, 
mimo vyučovania. Medzi záu-
jemcami mám šikovných i menej 
šikovných. Tí, ktorí napredujú, tých 
nasmerujem do TK Zohor. A tam 
som ja trénerkou,“ dodáva Andrea. 

V Zohore, trojtisícovej obci v 
okrese Malacky, iba 30 kilometrov 
od Bratislavy, majú tradíciu len dva 
športy – futbal a tenis. „V tenise sa 
nám podarilo vybudovať dobré pod-
mienky na klubovej úrovni, máme 
štyri dvorce, v zime nám slúži aj na-
fukovačka,“ poznamenáva trénerka 
klubu. So školskou telocvičňou v 

peknom zelenom areáli školy sa pri-
veľmi nechváli – na fasádu a interiér 
sa podpísal zub času. Telocvičňa by 
potrebovala rekonštrukciu ako soľ, 
žiaľ, peniaze nie sú... 

Našťastie, málo príťažlivé prostre-
die starej telocvične neuberá na 
nadšení detí, ktoré pod taktovkou 
svojej učiteľky robia pokroky v teni-
se. „Deti majú šťastie, že tenis môžu 
hrať doma, nemusia sa presúvať 
inde. Trénujem 30 detí, akceptovala 
som každého, kto sa prihlásil. Prav-
da, na tréning do klubu chodia iba 
najšikovnejší. Ale športovať môže 
každý, kto má záujem.“

(zw) 

Chceme, aby sa o tenise nepísalo 
len ako o nákladnom športe pre 
vybrané deti. Naopak, Slovenský 
tenisový zväz sleduje projektom 
zámer, aby tenis mohlo hrať kaž-
dé dieťa. Naším cieľom je ukázať 
cestu, ktorou by sa mohli uberať 

deti, mládež, ale aj dospelí, ako by 
mohli tráviť voľný čas športom. 
Veď spoločné zážitky pri športe v 
rodinnom kruhu a s priateľmi nás 
dobíjajú energiou.

Pochopenie a podporu sme našli 
v Tatra banke, ktorá zakúpila 24 

balíčkov pre základné školy. STZ 
ich rozdelil do škôl všetkých 
regiónov na Slovensku. Vďa-
ka tomu sa do projektu, 
v ktorom je zapojených 
už 235 základných škôl 
na Slovensku, začleni-
li deti ďalších 24 škôl. 
Majú tak možnosť pre-
svedčiť sa, aké jednodu-
ché je naučiť sa základy 
tenisu s mäkkými teniso-
vými loptami a ľahkými raketa-
mi a aký zábavný šport je tenis. 

Pochopiteľne, chceme osloviť 
ďalšie organizácie, aby jedi-
nečný projekt Tenis do škôl 
podporili. Umožnia tak 
deťom vo všetkých základ-
ných školách Slovenska 
zvládnuť základy športu, 
v ktorom sme mali a stále 
máme vynikajúcich re-
prezentantov na svetovej 
úrovni. Ale podstatné je to, 
aby deti prostredníctvom 

tenisu získali návyk k pravidelnému 
športovaniu.

Slovenský tenisový zväz hľadá cesty, ako umožniť čo najväčšiemu 
počtu škôl zapojiť sa do projektu Tenis do škôl. Jednou z možností je 
aj oslovenie inštitúcií, ktoré by mohli projekt podporiť. Jeho cieľom je 
umožniť deťom, aby sa nenáročnou formou oboznámili so základmi 
tenisu a získali k nemu vzťah.

Projekt Tenis do škôl 
úspešne napreduje

Andrea HUBEKOVÁ (celkom vpravo) 
so svojimi žiakmi po tenisovej hodine, 

ktorú si  deti ZŠ Zohor pod jej vedením užívali 

Správny človek na správnom miesteSprávny človek na správnom mieste
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Slovenská tenistka Daniela Han-
tuchová napriek skvelému výkonu v 
aprílovej baráži o účasť v I. svetovej 
skupine Pohára federácie v Srbsku 
nezískala cenu Heart Award. 

Srdiečko za vzornú reprezentáciu 
krajiny v Pohári federácie si na 
základe hlasovania fanúšikov vyslú-
žila Belgičanka Yanina Wickmay-
erová, ktorá v dueli s Estónskom 
vyhrala obe svoje dvojhry. V užšej 
štvorčlennej nominácii boli okrem 
Wickmayerovej s Hantuchovou ešte 
Austrálčanka Samantha Stosurová a 
Španielka Maria Jose Martinezová 
Sanchezová.

Hantuchová prispela na antuke 
v belehradskej Aréne k návratu 
Slovenska medzi elitnú fedcupovú 
osmičku tromi bodmi. Vo dvojhrách 
zdolala Bojanu Jovanovskú i Jelenu 
Jankovičovú a vo štvorhre vybojova-
la po boku Magdalény Rybárikovej 
rozhodujúci tretí bod. Slovenská jed-
notka pritom mala po turnaji WTA 

v americkom Charlestone, kde po-
stúpila do semifi nále dvojhry, veľké 

problémy s transportom do Európy. 
Vulkanický popol z islandskej sopky 
totiž paralyzoval leteckú dopravu 
nad starým kontinentom a Hantu-
chová priletela do Belehradu až vo 
štvrtok podvečer, deň pred žrebom.

Wickmayerová v baráži s Estón-
skom v Hasselte zdolala v singli v 
troch setoch Kaiu Kanepiovú i Ma-
ret Aniovú, keď v oboch prípadoch 
zaskočila za zranené bývalé svetové 
jednotky Justine Heninovú a Kim 
Clijstersovú. Okrem strieborného 
náramku z kolekcie Baccarat si 
Wickmayerová prevezme aj šek na 
3000 dolárov. Peniaze poputujú na 
charitu. Laureátkami ocenenia He-
art Award sa v apríli stali Jankovičo-
vá, Slovinka Katarina Srebotniková, 
Brazílčanka Maria Fernandová 
Alvesová a Japonka Kimiko Date-
ová Krummová. O ďalšej ocenenej 
hráčke v tomto roku sa rozhodne na 
jeseň po fedcupovom fi nále medzi 
USA a Talianskom.

Štyri mesiace po návrate do tenisového kolotoča 
oslávila Belgičanka Justine Heninová svoj prvý 
triumf na turnaji WTA Tour v druhej kariére. 
Celkovo získala 42. turnajový titul, keď v Stuttgarte 
zdolala vo fi nále Austrálčanku Samanthu Stosurovú. 
Heninová prevzala kľúčiky od športového automo-
bilu Porsche, bonus pre víťazku podujatia. Je to už 
jej druhý športiak z tohto mesta, keďže na turnaji 
triumfovala aj v roku 2007. „Oheň, o ktorom som 
si myslela, že navždy vyhasol, sa opäť zapálil. Je to 
naozaj skvelý pocit byť späť,“ povedala 27-ročná 
tenistka, sedemnásobná grandslamová šampiónka.

V prípade Bieloruska aj Holandska 
by Slovensko cestovalo za súperom. „V 
Bielorusku som asi ešte nebol,“ lovil v 
pamäti Mečíř. „Z dvoch možných súperov 
je silnejšie Holandsko, takže by som bral 
Bielorusko,“ dodal kapitán, ktorého tím 
v marci podľahol Rakúsku 2:3. Je veľmi 
pravdepodobné, že sa mu želanie splní. O 
júlovom zápase Bielorusko – Holandsko 
rozhodlo májové víťazstvo Talianska nad 
Holandskom 4:1. Taliani si vybojovali 
postup do play off  o svetovú skupinu a po 
londýnskom žrebe už spoznali aj svojho 

súpera – pocestujú do Švédska. Aj táto 
baráž sa hrá 17. – 19. septembra. Rakúša-
nia, premožitelia Slovenska, sa predstavia 
v Izraeli, Američania sa budú zachraňovať 
v Kolumbii a Roger Federer možno po-
cestuje do Kazachstanu... Pravda, ak za 
Švajčiarsko nastúpi. V ostatných rokoch 
v podobných stretnutiach vždy pomohol 
reprezentačnému tímu.

V júli sa hrajú aj štvrťfi nálové stretnutia 
svetovej skupiny: Francúzsko – Španiel-
sko, Rusko – Argentína, Chorvátsko – 
Srbsko, Čile – Česko.             (zw)

Tenistovi Juanovi Martinovi 
del Potrovi sa rozpadá sezóna 
ako domček z kariet. Argentín-
sky tenista, ktorý sa podrobil 
operácii zápästia, vynecháva 
Roland Garros aj Wimbledon, 
pričom nebude obhajovať titul 
ani na US Open. „Ak všetko 
pôjde dobre, vrátim sa na kurty 
po US Open. Tento turnaj je a 
vždy bude mať pre mňa špeciál-
nu príchuť, ale niektoré veci sa 
jednoducho nedajú urýchliť,“ 
povedal 21-ročný tenista a piaty 
hráč svetového rebríčka po ná-
vrate do Buenos Aires z operácie 
v USA. Del Potrovu vynútenú 
absenciu pocíti aj reprezentácia 
Argentíny, ktorá bez najväčšej 
aktuálnej hviezdy nastúpi v júli 
vo štvrťfi nále Davisovho pohára 
proti Rusku. 

Davis Cup: Bielorusko? 
Alebo Holandsko? 

O súperovi Slovenka v septembrovej baráži o udržanie sa v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára 
sa rozhodne 9. – 11. júla v stretnutí Bielorusko – Holandsko. Kto zvíťazí, vyhne sa boju o záchranu. Kto prehrá, 
privíta 17. – 19. septembra tím kapitána Miloša Mečířa. 

ŽREB PLAY OFF
O SVETOVÚ SKUPINU

17. - 19. septembra 2010
Kolumbia – USA
Izrael – Rakúsko
Nemecko – JAR

Švédsko – Taliansko
India – Brazília

Austrália – Belgicko
Kazachstan – Švajčiarsko

Rumunsko - Ekvádor

 Miloš Mečíř ešte v Bielorusku nebol, bral by ho za súpera

Srdce patrí Wickmayerovej

Heninová má ďalšie auto

Del Potro 
stále 

nehrá

Yanine WICKMAYEROVÁ

FAKTY DC
2. kolo I. skupiny

Euro-africká zóna: HOLANDSKO 
- TALIANSKO 1:4; (Zoetermeer, 

Prince Willem Alexander Silver-

dome, tvrdý povrch v hale): De 

Bakker - Bolelli 6:7(5), 6:7(5), 3:6, 

Haase - Starace 5:7, 3:6, 6:2, 6:7(2), 

Haase, Sijsling - Bolelli, Starace 6:4, 

3:6, 6:7(5), 4:6, Sijsling - Lorenzi 4:6, 

3:6, Haase - Bracciali 7:6 (4), 7:5. 

Ďalšie výsledky: JAR - Fínsko 4:0, 

Rumunsko - Ukrajina 3:1 (záverečné 

dvojhry sa nehrali). Ázijsko-oceán-
ska zóna: Austrália - Japonsko 5:0, 

Čína - Kazachstan 1:4. Americká 
zóna: Brazília - Uruguaj 5:0.
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Austrálčanka Samantha Stosuro-
vá sa do povedomia tenisovej verej-
nosti zapísala najskôr ako vynikajú-
ca deblistka. V dvojhre sa minulý 
rok na Roland Garros prebojovala 
do svojho prvého grandslamového 
semifi nále a svet spozornel. Prvý 
raz na seba výraznejšie 
upozornila ako singlová 
hráčka. A nečakane sa 
presadila na antuke. 

Dozrela. Má 26 rokov a dostatok 
trpezlivosti na zlepšovanie sa. Kým 
v minulosti sa najviac hovorilo 
o jej vynikajúcom servise, dnes je 
z rodáčky z Brisbane komplexná 
hráčka. V týchto dňoch ju čaká 
v Paríži obhajoba veľkých bodov. 
Na antuke sa vo vynikajúcom svet-
le ukázala už na začiatku sezóny, 
keď vyhrala turnaj v Charlestone. 
V Stuttgarte našla premožiteľku až 
vo fi nále v Heninovej a v Madride 
vo štvrťfi nále vo Venus Williamso-
vej. Na tieto turnaje už nastupovala 
ako hráčka TOP 10. 

Sam – ako ju v skratke volajú 
– začala hrať tenis v ôsmich, keď 
dostala na Vianoce raketu. Na 
miestnom dvorci hrala s bratom 
Danielom. Ten hneď zistil, že setra 

je šikovná a hlásil to rodičom. Tí 
neváhali a zaplatili jej lekcie. Na 
svoj prvý mládežnícky výjazd sa 
Samantha dostala v trinástich do 
Indonézie. V štrnástich sa pripojila 
k Akadémii športu v Queeslande 
a v šestnástich ju zaradili do teni-

sového programu Aus-
trálskeho športového 
inštitútu.

Najvýznamnejšiu 
rolu v jej kariére zohral tréner 
Craig Morris. Cestoval s ňou po 
turnajoch a aj po rozchode s ním 
zostali v blízkom spojení. 

Pre Sam bol prelomovým Aus-
tralian Open 2006. Prebojovala sa 

do osemfi nále, čo bol jej najlepší 
grandslamový výsledok a o rok 
v januári sa už zaradila do svetovej 
tridsiatky. Ale to už patrila do deb-
lovej špičky. Vo februári 2006 bola 
svetovou jednotkou a s partnerkou 
Lisou Raymondovou sa stali naj-
lepším deblovým párom roka 2005 
a 2006. Vyhrali US Open 2005, 
roku 2006 boli vo fi nále Australian 
Open a vyhrali Roland Garros. 

V ďalšej sezóne získala päť titulov 
vo štvorhre a bola v semifi nále Aus-
tralian Open, Roland Garros i vo 
Wimbledone. S krajanom Scottom 
Draperom už roku 2005 vyhrala 
v Melbourne mix a ďalší s Bobom 
Bryanom vo Wimbledone 2008.

Jej singlová kariéra dostala 
najkrajšiu podobu až roku 2009, 
keď dosiahla parížske semifinále 
a vyhrala svoj prvý turnaj na okru-
hu WTA v Osake. Získala reno-
mé jednej z najlepšie servujúcich 
hráčok v ženskom profi tenise. Vo 
štvorhre sa spojila s krajankou 
Rennae Stubbsovou a boli vo fi nále 
vo Wimbledone, Eastbourne a To-
ronte. V tejto sezóne nastupuje vo 
štvorhre po boku Rusky Petrovovej.

Austrálska tenisová jednotka je, 
pochopiteľne, doma veľmi popu-
lárna. Vlani na jeseň ju verejnosti 
priblížila séria fotografi í v časopise 
Australian Women’s Weekly. Ako 
pravá Austrálčanka miluje surfo-
vanie. Rada počúva hudbu, pozerá 
televízne šou programy a s obľubou 
lúšti sudoku. Medzi jej obľúbené 
osobnosti patria Andre Agassi, 
Monica Selešová, Steffi   Grafová.

(zw)

Trpezlivosť úspechy prináša
Samantha Stosurová upozornila na seba najprv vo štvorhre, až potom v dvojhre

Títo dvaja hráči sa stretli vo fi nále 
v Montreale roku 2005. Agassiho 
bývalý tréner Brad Gilbert po 
Nadalovom vtedajšom víťazstve 
spozornel. „Tento hráč to vytiahne 
na vysokú úroveň,“ pomyslel si 
vtedy Gilbert o Španielovi, ktorý 
vyhral turnaj na rýchlom kanad-
skom kurte. Ak vraj bude Nadal 
zdravý, Gilbert mu predpovedá 
30 titulov Masters. Montrealské 
víťazstvo bolo jedným zo štyroch 
Nadalových v sezóne 2005 v rámci 
turnajov ATP World Tour Masters 
1000. Za ostatných šesť rokov vyhral 
Nadal tri a viac titulov tohto rangu 
päťkrát. Ešte jedno porovnanie 
Nadal – Agassi. Na zisk 18 titulov 
potreboval Španiel 53 turnajov, kým 
Američan na 17 titulov až 84 účastí 
na podujatiach majstrovskej série.

Vlani v Madride vyhral Federer, 
teraz sa mu Nadal revanšoval a 
vrátil sa na druhú pozíciu rebríčka. 

Federer v kariére prehral vo fi nále 
25. raz, z toho 12 prehier mu ušted-
ril Nadal, s ktorým má bilanciu 7:14.

„Triumfovať v Madride je sen,“ 
povedal Rafa. „Zdolať Federera je 

vždy špeciálne. Vyhrať nad ním 
pred domácimi divákmi je výni-
močné.“ 

Ešte nikomu sa nepodarilo 
v jednej sezóne vyhrať tri antukové 
tisícky, tak ako v tomto roku Nada-
lovi, ktorý pred Madridom zvíťazil 
v Ríme aj v Monte Carle. Po týchto 
turnajoch mal antukovú zápasovú 
bilanciu sezóny 15:0. Vo finále 
vyhral v kariére na tomto povrchu 
28 zápasov, prehral len dva razy 
a vždy s Federerom – v Hamburgu 
2007 a Madride 2009.

Nadal preskočil Agassiho
Vyhrať v Madride je sen, povedal rekordér turnajov série Masters

Víťazstvo Rafaela Nada-
la nad Rogerom Federerom 
v madridskom fi nále bolo v te-
nisovej open ére prelomovým. 
Španiel vyhral pár týždňov 
pred 24. narodeninami osem-
násty titul turnaja majstrov-
skej série. Prekonal Andreho 
Agassiho, ktorý mal 34 rokov, 
keď vyhral 17. turnaj tejto 
kategórie. 

VIZITKA
Narodila sa: 30. marca 1984 v Brisbane, 

rezidencia: Tampa, Florida, váha/výška: 
65/175, hrá: pravou rukou, bekhend 

obojručne, tréner: David Taylor, víťazné 
turnaje WTA Tour v dvojhre - 2: 2009 – 

Osaka, 2010 – Charleston, vo štvorhre 
– 22, najlepšie postavenie v rebríčku 
– dvojhra/štvorhra: 7. (máj 2010)/1. 

(február 2006), na odmenách zarobila: 
5 miliónov USD, vo Fed Cupe odohrala: 

32 zápasov, z nich 25 vyhrala

NAJVIAC TITULOV 
ATP MASTERS 1000

1. Rafael Nadal (Španielsko) 18

2. Andre Agassi (USA) 17

3. Roger Federer (Šp.) 16

4. Pete Sampras (USA) 11

5. Thomas Muster (Rak.) 8

d t t k

t
i

l j j k

PROFIL

NADAL, KRÁĽ TURNAJOV ATP 
WORLD TOUR MASTERS 1000 

TURNAJ FINÁLE 
V - P 

ZÁPASY
V - P

Monte Carlo 6 - 0 34 - 1

Rím 5 - 0 27 - 1

Indian Wells 2 - 0 26 - 4

Madrid 2 - 1 21 - 6

Montreal/Toronto 2 - 0 18 - 4

Hamburg* 1 - 1 11 - 2

Miami 0 - 2 21 - 7

Paríž 0 - 1 9 - 3

Šanghaj 0 - 1 4 - 1

* Už nie je turnajom ATP World Tour Masters 

1000.  Poznámka: V – výhra, P – prehra.
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„Tenis je individuálny šport, ale bez kolektívu sa nedá robiť,“ píše vo 
svojom príspevku michalovský tréner a tenisový nadšenec Tibor Lešniak. 
Preto sa spolieha na trojuholník tréner – rodič – hráč. „Aby sa z hráča stalo 
svetové eso, treba pamätať na všetky detaily. Ale na prvom mieste musí byť 
zdravie, pohoda a spolupráca v tíme,“ zdôrazňuje Lešniak a pripája fotografi u 
z majstrovstiev Východoslovenského regiónu v Humennom. „Chcel by som 
sa touto cestou poďakovať VSE GROUP za podporu mládežníckeho tenisu. 
Táto fotografi a hovorí za všetko. Hráčky VSE TK Akademik Košice a Tc 
STŠ Michalovce ďakujú za podporu. Na fotografi i horný rad zľava: Rusová, 
Lapšanská, Zeleňáková, Rusnáková, Krajčiová, Konopásková, dole Seničová, 
Čalfová, Láska , Marosiová, Knoteková.“ 

Trojuholník musí fungovať

Detský Davis Cup a Fed Cup 
s Nadáciou SPP mal ofi ciálny termín 
uzávierky prihlášok 31. máj 2010. 
Ak niekto na to zabudol, môže 
zaslať prihlášku ešte teraz, v prvých 
júnových dňoch. Tímová súťaž pre 

8 a 9-ročné deti má 19. – 20. júna na 
programe oblastné kolá a po nich 
– už v septembrovom termíne 

(4. – 5.) – nasleduje regionálne fi nále. 
Pre celoslovenské fi nále pod strechou 
Národného tenisového centra je 
vytýčený termín cez prvý októbrový 
víkend. 

Zabudli ste? Prihláste sa hneď! 

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 
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Do fi nále sa vo dvojhre mužov 
prebojovali dvaja najvyššie nasadení 
hráči Jozef Blaško (UK Bratislava) 
a  Peter Miklušičák (Vysoká škola 
práva, Bratislava). Zápas priniesol 
agresívne výmeny zo základnej čia-
ry s častými úspešnými nábehmi na 
sieť. Škoda, že v treťom sete za stavu 
2:1 pre Miklušičáka musel Blaško 
odstúpiť pre bolesti v lakti.

V turnaji žien dominovala suve-
rénne Katarína Kachlíková (Vysoká 
škola práva, Bratislava), ktorá vo 
fi nále zdolala Petru Jaškovú (Gym-
názium, Trenčín) 6:0, 6:1 a titul zís-
kala aj vo štvorhre spolu s Tamarou 
Dobrovolnou (SPU Nitra). Dvojica 

vo fi nále zdolala Janu Sekerovú (UK 
Bratislava) a Petru Jaškovú 9:0. Titul 
vo štvorhre mužov získali Otakar 
Vénos (TÚ Košice) a  Lukáš Lisý 
(TÚ Košice) po fi nálovom víťazstve 
nad dvojicou Matej Baláž (UPJŠ 
Košice), Lukáš Ondro (TÚ Košice) 
9:7. Šampiónov dekoroval Dr. An-
ton Znášik, prezident Slovenskej 
asociácie univerzitného športu. 
Poďakovanie patrí Mgr. G. Bogná-
rovi a kolektívu správcov za kvalitné 
podmienky. Vzhľadom na daždivé 
počasie si úprava dvorcov vyžado-
vala značné úsilie.

Ladislav MACKO,
riaditeľ majstrovstiev

Študujú a vyhrávajú
Akademickými majstrami SR sú Miklušičák a Kachlíková

V areáli Mladá Garda v Bratislave sa l7. – 19. mája 2010 uskutočnili 
akademické majstrovstvá Slovenska v  tenise. Štartovalo na nich 
13 mužov a 8 žien. Už úvodné zápasy priniesli tenis solídnej úrovne. 
Osobitne by som vyzdvihol zmysel pre fair play všetkých aktérov.

Finalisti a  víťazi dvojhry  – zľava: Jozef BLAŠKO, Peter MIKLUŠIČÁK, 
Katarína KACHLÍKOVÁ, Petra JAŠKOVÁ
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Slovenský tenisový zväz sa po dobrej skúsenosti s online systémom 

objednávania tenisu, squashu, bedmintonu a fi tness v NTC, rozhodol 

ponúknuť túto službu aj iným športovým subjektom a centrám na 

Slovensku. Na jeseň 2009 spustil STZ atraktívny projekt pod názvom 
„zasportujsi.sk“. Ide o on-line rezervačný systém, ktorý umožňuje 

širokej verejnosti pohodlné a jednoduché objednávanie voľných kapacít 

v športových centrách na celom Slovensku.

AKO SYSTÉM FUNGUJE?
Projekt „zasportujsi.sk“ pracuje ako internetový rezervačný systém. 

Je 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 fi tness, 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 môže využívať športové centrum (klub) 

s adekvátnou ponukou športových zariadení, ktoré disponuje recepciou 

s počítačom s pripojením na internet a chce ponúkať svoje voľné hodi-

ny, či už na tenis, squash, bedminton, v priestoroch fi tness, 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. Prvých 12 mesiacov od zaregistrovania centra 

ponúkame rezervačný systém zadarmo.

Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem o nezáväzné predvedenie 

funkcií rezervačného systému „zasportujsi.sk“, neváhajte a vyplňte 

registračný formulár na stránke www.zasportujsi.sk. My vás budeme 

kontaktovať.  

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa projektu „zasportujsi.sk“,

kontaktujte: Ľubomír Páleník, tel.: 02/4920 9877, mobil: 0903 464 482 alebo 

Ján Černušák 0903 714 920.

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

T E N I S  |  S Q U A S H  |  B E D M I N T O N  |  F I T N E S S

T E N I S  |  S Q U A S H  |  B E D M I N T O N  |  F I T N E S S



Dejiskom Svetového pohára bolo 
prekrásne prostredie tenisového 
centra neďaleko Antalye so 62 antu-
kovými dvorcami. Pred podujatím 
sme mali trochu obavy z povrchu, 
lebo príprava našich bola na inom 
povrchu v  hale. Ale optimizmus 
nám nalial triumf Jozefa Felixa na 
turnaji v Ríme. 

Chabreček odvrátil
šesť mečbalov

Pri žrebovaní sme boli piatym 
nasadeným tímom a naši repre-
zentanti si želali v prvom kole za 
súpera Čile. Aj to vyšlo! Pravda, 
juhoamerický tím nás v prvom 
zápase poriadne po-
trápil. Chabreček, naša 
dvojka, zvíťazil v prvej 
dvojhre, keď v treťom 
sete proti Arandovi 
za stavu 2:5 odvrátil 6 
mečbalov a zápas roz-
hodol v tajbrejku. Bol 
to nesmierne dôležitý 
bod, lebo v druhom 
zápase Felix nedokázal 
zvíťaziť nad Mendezom a hrala sa 
rozhodujúca štvorhra. V nej už naši 
Felix a Chabreček dominovali, čím 
sme sa dostali do elitnej osmičky 
šampionátu. Plán vytýčený pred 
SP sa naplnil.

V 2. kole nás čakal najprijateľnejší 
tím z nasadených - Veľká Británia. 
Prípadný úspech zaručoval cestu do 
semifi nále. Naši reprezentanti mali 
k dobru výhru nad V. Britániou vo 
štvorhre na paralympiáde v Pekin-
gu, ale nakoniec sa prekvapenie 
nekonalo. Obaja britskí hráči sú 
momentálne v TOP 20 svetového 
rebríčka a naši jednoducho na ich 

presnú a takmer bezchybnú hru 
nestačili. Po dvojhrách, keď Chabre-
ček aj Felix svoje zápasy prehrali, 
nevyšla nám ani štvorhra.

Opäť štvorhra 
v náš neprospech

Naši tenisti sa dosta-
li do skupiny o 5. - 8. 
miesto a nastúpili proti 
Poľsku. V  jeho farbách 
nastúpili aj u nás dobre 
známi hráči Jaro szewski, 
Batycki a Kulik. V tom-
to súboji mohli  naši 
reprezentanti vylepšiť 
celkové umiestnenie, 
hralo sa o najhoršie 6. 

miesto. No nepresvedčivé výkony 
Felixa, ktorý mal v pamäti  fi ná-
lové víťazstvo nad Jaroszewskim 
na predchádzajúcom turnaji v 
Ríme, tréner Rusňák zohľadnil a 

na dvojhru nastúpil Marek Gergely 
a získal pre nás prvý bod po výhre 
nad Batyckim. V druhej dvojhre na 
post jedničky tímu nastúpil Chabre-
ček, no nestačil na  Jaroszewského 
a opäť rozhodovala štvorhra. Naši 
v zložení Felix - Chabreček začali 
výborne a v prvom sete excelovali 
6:1. Poliaci si vybrali taktickú pauzu 
a vrátili sa na kurt ako vymenení. 
Naši už nenašli hernú pohodu z 
prvého setu a napokon sme prehrali 
v troch setoch. 

Náš sen o najlepšom umiestne-
ní sa rozplynul. Čakal nás zápas 
o 7. miesto s Rakúskom  na čele 
so špičkovým hráčom tenisu na 
vozíku Legnerom. Stretnutie sme 
prehrali po dvojhrách, keď Gergely 
nestačil na Mossiera a Chabreček na 
Legnera. Vo štvorhre naši v zložení 
Gergely a Masaryk víťazstvom už 
iba skorigovali konečný stav 1:2. 

Svetový pohár 
získalo Švédsko

Slovensko skončilo na Svetovom 
pohári na konečnom 8. mieste a zo-
pakovalo umiestnenie z vlaňajška. 
Je pravda, že naši siahali po semifi -
nále, ale v podmienkach, ktoré naši 
hráči majú, to zatiaľ bolo privysoko. 
Napriek tomu je to obrovský úspech 
tenisovej reprezentácie na vozíku a 
zároveň výzva na prácu s mládežou, 
kde máme ešte rezervy. Veď do po-
predia sa dostávajú nové krajiny ako 
Kolumbia, Srí Lanka, Irán. Súťaž je 
mimoriadne vyrovnaná.

Svetový pohár vyhralo Švédsko, 
ktoré zdolalo vo fi nále Holandsko 
a v boji o 3. miesto zvíťazilo Fran-
cúzsko nad Veľkou Britániou. Za 
zmienku stojí aj skutočnosť, že Ja-
ponsko - niekoľkonásobný víťaz SP 
- vypadlo z prvej svetovej skupiny. 
Prekvapením je, že USA a Kanada 
nepostúpili do elitnej šestnástky 
sveta.

Naši tenisti potvrdili svoje reb-
ríčkové pozície a do budúcna majú 
potenciál aj na vyššie méty.  Pred-
vedenou hrou a vystupovaním re-
prezentácie ako celku  si Slovensko 
postupne vytvára prirodzený reš-
pekt  a zo strany špičkových hráčov 
je záujem hrať turnaje v tenise na 
vozíku aj u nás na Slovensku. Je to 
dobré konštatovanie pred nasledu-
júcim Svetovým pohárom, ktorý 
bude v Juhoafrickej republike na 
prelome apríla a mája 2011. Bude 
to posledný SP v súčasnom formáte. 
ITF počas podujatia predstavila 
nový model súťaže, čím sa ešte zvýši 
celosvetová konkurencia v tenise 
na vozíku. 

František PISARČÍK,
vedúci výpravy

Naši obhájili ôsme miesto
Vystúpenie na SP pozvánkou na Slovakia Open 9. - 13. júna v Bratislave

Slovenskí reprezentanti v te-
nise na vozíku úspešne obhájili 
historicky najlepšie umiestne-
nie Slovenska na Svetovom 
pohári družstiev 3. – 9. mája 
v  tureckej Antalyi. Slovensko 
reprezentovali Jozef Felix, Dá-
vid Chabreček, Marek Gergely 
a Tomáš Masaryk pod vedením 
reprezentačného trénera Petra 
Rusňáka. Najvýznamnešie 
podujatie tenistov – vozičkárov 
u  nás, Slovakia Open, bude 
9. – 13. júna v Bratislave.

KONEČNÉ PORADIE 
ELITNEJ OSMIČKY SP

Švédsko

Holandsko

Francúzsko

V. Británia

Belgicko

Poľsko

Rakúsko

Slovensko

Stretnutie s Veľkou Britániou – vľavo tréner Peter RUSŇÁK a Jozef FELIX

Slováci v Antalyi – hore zľava tréner Petre RUSŇÁK, vedúci výpravy František 
PISARČÍK, Dávid CHABREČEK, Tomáš MASARYK, Marek GERGELY, Jozef FELIX

Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu
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V uplynulých týždňoch sa dožil Ing. Fran-
tišek Krepelka, CSc., člen výkonného výboru 
STZ, významného životného jubilea - šesťde-
siatky. Tenisu sa začal venovať koncom osem-
desiatych rokov, v čase keď jeho syn František 
začínal hrať. Pôsobil v tenisovom klube VSS 
Košice a so synom precestoval v tých časoch 
celé Československo. Sprevádzal ho na rôznych 
podujatiach celoštátneho významu, ale aj na 
nominačných turnajoch. Ferko bol v tom čase 
najlepším hráčom Československa vo svojej 
kategórii. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov prešiel 
František Krepelka st. so synom do TK VSŽ 
Košice. Stal sa členom výboru, pomáhal pri 
všetkých aktivitách klubu, ktorý v tých časoch 
patril medzi najlepšie na Slovensku. Bol členom 
realizačného tímu všetkých challengerových 
turnajov VSŽ Košice, ktoré písali na Slovensku 
prvé kapitoly profesionálnych turnajov.

Od roku 1994 je nepretržite členom 
výkonného výboru Východoslovenského 
tenisového zväzu a od roku 1998 jeho sekre-
tárom. Tak ako v kluboch, aj v regionálnych 
štruktúrach odvádza spoľahlivú, vynikajúcu 
prácu. Ako člen výkonného výboru STZ sa 
významne podieľa na tvorbe termínových lis-
tín. Na všetkých postoch, na ktorých doteraz 
pôsobil, pracoval spoľahlivo. Jeho hlavnou 
vizitkou je čestnosť. V tenisovom hnutí 
požíva patričnú vážnosť a medzi tenistami 
je obľúbený. Takto charakterizuje jubilanta 
doc. Ing. Július Bacsó, CSc., viceprezident 
STZ a predseda Východoslovenského teniso-
vého zväzu. Súčasne pripája vinš, s ktorým 
sa bezpochyby stotožňuje tenisové hnutie 
na Slovensku. 

Ferko, do ďalších rokov veľa zdravia, chuti 
pri tenisovej práci, ktorú možno robiť len 
s láskou k tomuto nádhernému športu!

Na sviatok práce sa opäť zišli priaznivci 
bieleho športu na kurtoch v Záhorskej 
Bystrici. Manželia Krúpovci zorganizovali 
na kurtoch TJ Záhorák už 9. jarný ročník 
súťaže Záhorákopen. Populárna akcia urče-
ná tenisovým nadšencom z radov aktívnych 
i rekreačných hráčov, mladým i seniorom, 
mala opäť skvelú športovú i spoločenskú 
atmosféru. Za krásneho počasia súťažili 
muži vo štvorhre a ženy v dvojhre.

U mužov sa v tomto roku našli aj zaují-
mavé dvojice: napríklad dvojica otec a syn 
Kojdovci alebo podobná dvojica z rodiny 
Juríkovcov, ktorá vyhrala aj súťaž útechy. 
Najmladšou dvojicou boli Andrej Krúpa - 
Samuel Suchal , ktorí mali spolu 32 rokov. 

Naopak, najstaršou dvojicou boli Jozef 
Strempek a Martin Fillo. Ich vekový súčet 
dosiahol 130 rokov.

Športová úroveň turnaja stúpa z roka 
na rok. Dvojice, ktoré sa prebojovali do 
semifi nále, hrali veľmi kvalitný tenis. Vo 
fi nále zvíťazila dvojica Rado Paluš - Pavol 
Chren nad párom Pavol Capek - Peter Nipča 
6:3, 6:3. Na treťom mieste skončili Miloš 
Dujčík - Vladimír Meršic pred dvojicou 
Miloš Vaško – Roman Morávek. V ženskej 
súťaži vyhrala Vladimíra Filová pred Da-
nou Leckou. Hoci sa tenisová sezóna ešte 
len začína, všetci aktéri jarnej časti sa už 
teraz tešia na jesenný Záhorákopen 2010.

(mf)

Oznam STZ
Prihlášky na usporiadanie M SR družstiev mládeže 

pre rok 2010 treba zaslať najneskôr do 15. júna 2010 
na e-mailovú adresu janka.siebenstichová@stz.sk, fax 
02/ 492 09 879. Prihlásení uchádzači budú o výsledku 
konkurzu písomne vyrozumení najneskôr do 31. 6. 2010. 
Viac informácií nájdete na stránke www.stz.sk

Veľa zdravia a lásky k tenisu, Ferko!

Najstarší mali 130 rokov

Záhorákopen 2010 - zľava: Pavol CHREN, Rado PALUŠ, 
Andrej KRÚPA

Medzinárodný turnaj staršieho dorastu

ITF 4 U18 „Zilina Junior Open 2010“ 
8. - 15. august 2010 

Miesto: TK Žilina, Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ turnaja: Ing. Anton Blaško
 Tel./Fax: 041/2861217, Mobil: 0903 310381
 e-mail: offi  ce@tenisovyklubzilina.sk
 web. www.tenisovyklubzilina.sk
Prihlášky (písomne): ITF / cez IPIN hráča 
 Fax: +44 208 392 4735 (ofi ciálny formulár ITF) 
Informácie na: www.itft ennis.com/juniors
V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na STZ alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok: 13. júl 2010 do 14.00 GMT!
Termíny: kvalifi kácia 8. - 9. 8. 2010, hlavná súťaž 10. - 15. 8. 2010
Prezentácia: kvalifi kácia – sobota 7. 8. 2010, 16.00 – 18.00 hod. v TK
 hlavná súťaž – pondelok 9. 8. 2010, 16.00 – 18.00 hod. v TK
Počet štartujúcich: kvalifi kácia - 48 chlapcov + 48 dievčat
 hlavná súťaž - 48 chlapcov + 48 dievčat
Povrch: antuka – 8 dvorcov
Lopty: Tretorn Serie + STZ
Vklady: kvalifi kácia – 30 USD, hlavná súťaž – 50 USD
Ubytovanie: rezervovať písomne do 4. 8. 2010 
Pozn.: Riaditeľ turnaja upozorňuje slovenských hráčov na zmenený systém prihlaso-
vania a odhlasovania hráčov na / z turnaja. V žiadnom prípade nezasielajte prihlášky 
na usporiadateľa alebo na STZ.
Všetci hráči, ktorí sa chcú prihlásiť/hrať na turnaji, musia mať platný a zaplatený 
IPIN!

  Počasie ich neodradilo
Organizátor mieni, počasie mení. Ale tenis v  tomto 

období s tým vždy musí rátať. Či už ide o parížsky Roland 
Garros alebo šampionát mladšieho žiactva Stredoslo-
venského regiónu, ktorý usporiadal nedávno TK Žilina. 
Do jeho priebehu zasiahla nepriazeň počasia. Muselo 
sa hrať na troch miestach – v piatok v tenisovej dvojhale 
v Oškerde, v sobotu v Žiline, v nedeľu a v pondelok sa pre 
dážď hrať nedalo, v utorok prišlo sťahovanie na dvorce 
Baníka Prievidza a v  stredu sa o víťazoch rozhodovalo 
v Žiline. „Všetci účastníci – deti, rodičia, organizátori – si 
zaslúžia jedno veľké poďakovanie,“ píše v správe z podu-
jatia vrchný rozhodca Milan Šoška.
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Rozpis letných majstrovstiev Slovenska
v tenise seniorov na rok 2010

A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia
1. Riadiaci orgán: STZ

2.  Kategórie: Dvojhra – M35+, 

M40+, M45+, M50+, M55+, 

M60+, M65+, M70+, M75+, 

M80+, M85+, Ž

  Štvorhra – M35+, M45+, M55+, 

M65+, M75+, Ž

3. Dátum: 3. – 5. 7. 2010

4.  Povrch : Antuka – 9 dvorcov 

(6+3)

5. Usporiadateľ: TK F1 Poprad

6. Organizačný výbor:

 Riaditeľ: Ing. Ján Lumtzer

Zástupca riaditeľa: 

PaedDr. Vladimír Lajčák

Vrchný rozhodca: 

Ing. Igor Zathurecký

Zástupca rozhodcu: Peter Vlk

Lekár: 

MUDr. Miroslav Harvánek

Organizačný pracovník: Jozef 

Galica

Kontaktná osoba: Ing. Igor 

Záthurecký, Hviezdoslavova 63, 

05801 Poprad, m.: 0905755176, 

0915960333, mail: tkf1@post.sk

7.  Prihlášky: Štartovať môžu iba 

registrovaní hráči, ktorí sa osob-

ne prezentujú a majú platný re-

gistračný preukaz. Počet účast-

níkov v každej vekovej kategórii 

je neobmedzený.

8.  Hospodárske podmienky: 

Účast níci štartujú na vlastné 

náklady. Vklad do súťaže sa ne-

platí. STZ hradí delegovanému 

rozhodcovi cestovné, stravné, 

ubytovanie a odmenu za výkon 

funkcie podľa platného sadzob-

níka odmien. Odmena musí byť 

zdanená. Refundácia mzdy sa 

neposkytuje

9.  Titul: víťazi jednotlivých dis-

ciplín získajú titul „Majster SR 

na rok 2010“, finalisti dvojhry 

aj štvorhry dostanú diplomy 

a medaily, porazení semifinalisti 

dostanú diplomy.

10.  Povinnosti hráčov:

a) Štartovať minimálne v jed nej 

z vypísaných disciplín (dvojhra 

alebo štvorhra), riadne dohrať 

súťaž

b) Nevzďaľovať sa počas účas ti 

v súťaži, bez súhlasu riaditeľstva, 

z tenisových dvor cov.

11.  Informácie: podávajú organizač-

ní pracovníci MSR. Usporiadateľ 

zabezpečí ubytovanie pre roz-

hodcu a na základe písomných 

požiadaviek aj pre hráčov. Požia-

davky na ubytovanie treba zaslať 

písomne usporiadateľovi najne-

skôr 14 dní pred otvorením M SR.

1.  Predpis: hrá sa podľa platných 

pravidiel tenisu, súťažného po-

riadku, predpisu pre súťaže seni-

orov a tohto rozpisu.

2.  Klasifikácia: Všetky súťaže sa 

klasifikujú v triede I., podľa 

predpisu pre súťaže seniorov.

3. Disciplíny: dvojhra a štvorhra.

4.  Spôsob hry: vylučovací na dva 

víťazné sety do šesť, v každom 

sete (okrem prípadného tretieho 

rozhodujúceho setu) za stavu 6:6 

tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk). 

Prípadný tretí rozhodujúci set 

sa hrá ako jediná rozhodujúca 

hra( tajbrejk do 10 bodov). Táto 

rozhodujúca hra nahrádza roz-

hodujúci set. Hráč, ktorý prvý 

získa desať bodov, vyhráva túto 

rozhodujúcu hru a zápas, za 

predpokladu rozdielu najmenej 

dvoch bodov voči súperovi.

5.  Počet štartujúcich: M SR sú 

otvorené pre všetkých hráčov 

s platnou registráciou STZ.

6.  Podmienky štartu: platný regis-

tračný preukaz STZ. 

7.  Prezentácia: M 35+ - 40+: 

3. 7. 2010 do 09:00 hod.

M 45+ - 60+: 3. 7. 2010 

do 11:00 hod.

M 65+ - 85+: 4. 7. 2010 

do 11:00 hod.

Ž: 4. 7. 2010 do 11:00 hod

8.  Žrebovanie: po skončení pre-

zentácie

9.  Časový rozpis: zverejní riaditeľ-

stvo po vyžrebovaní

10.  Lopty: Tretorn serie+ STZ. Na 

každý zápas dvojhry a od semifi-

nále štvorhry 3 nové lopty.

11.  Rozhodca: vrchného rozhodcu 

a jeho zástupcu nominuje STZ.

12.  Námietky: písomne riaditeľstvu 

majstrovstiev podľa súťažného 

poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa:

umožniť hráčom tréning deň 

pred oficiálnym otvorením MSR 

od 18,00 hod. a každý ďalší deň 

pred otvorením a po skončení 

programu dňa. Kompletné hra-

cie plány z M SR je usporiadateľ 

povinný poslať v elektronickej 

forme na e-mailovu adresu: 

janka.siebenstichova@stz.sk do 

24 hodín po skončení turnaja. 

14.  Rôzne: v prípade, že sa v niek-

torej kategórii neprihlásia mi-

nimálne traja účastníci (páry), 

v danej kategórii sa MSR neusku-

točnia a hráča/-ov (dvojicu/-e) 

preradí rozhodca do nižšej veko-

vej kategórie.

Medzinárodný turnaj mladšieho dorastu

TEJT 3 U16 „EUROSPAN CUP 2010“

12. - 18. 7. 2010

Medzinárodný turnaj mladšieho dorastu

TEJT 3 U16 „Prievidza Cup U16 2010„

26. 7. - 1. 8. 2010

Miesto: STS Michalovce, Pasáž 3
Povrch: Antuka - 4 dvorce 
Lopta: Tretorn Serie + STZ
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 prihláš-

ku na STZ alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok:  15. jún 2010 do 14.00 GMT!
Prezentácia:  kvalifi kácia (32+32 )
 11. 7. (nedeľa) 16.00 – 18.00 hod.
 hl. súťaž (32+32)
 13. 7. (utorok) 16.00 – 18.00 hod.
Vklad: kvalifi kácia – 20 eur, 
 hlavná súťaž – 30 eur 
Ubytovanie   (na vlastné náklady) - objednáv-

ky prostredníctvom riaditeľa turnaja 
do 1. júla 2010. 

  Po tomto termíne usporiadateľ negaran-
tuje rezerváciu ubytovania.

Miesto: TK Baník Prievidza
Povrch:  Antuka 
Lopta: Tretorn Serie + STZ
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 pri-

hlášku na STZ alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok:  29. jún 2010 do 14.00 GMT
Prezentácia:  Kvalifi kácia (32+32 ): 25. 7. (nedeľa) 

16.00 - 18.00 - TK 
  Hlavná súťaž (32+32): 27. 7. (utorok) 

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

prostredníctvom riaditeľa turnaja 
do 15. 7. 2010. Po tomto termíne 
usporiadateľ negarantuje rezerváciu 
ubytovania.
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Prezident

RNDr. Tibor Macko

tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár

Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878

igor.moska@stz.sk

Sekretariát

tel.: 02/492 09 801

fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek

Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas

tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 

tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Belluša 2

Listový kontakt: 

Pod Párovcami 14, 

921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675

fax.: 033/76 26 628

tel. byt: 033/76 22 341

mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:

pondelok, streda

15.00 - 17.00 h

utorok, štvrtok, piatok 

9.00 - 11.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

Listový kontakt: 

P. O. Box 158, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 

041 01 Košice

Listový kontakt: 

Stará Baštová 7, 

040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939

tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Recepcia:

tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Jana Poláková

tel.: 02/492 09 845

jana.polakova@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Ing. Peter Grandtner

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

peter.grandtner@stz.sk

Marketingoví manažéri

Ing. Katarína Havlíková

mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 807

katarina.havlikova@stz.sk

Ing. Darina Štuchalová

tel.: 02/492 09 808

fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Pieš any, Rekrea ná 4, karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

IHRISKÁ:  tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...

VYBAVENIE:  konštrukcie, náradie, oplotenie, siete, ...

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 
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