
Magdaléna Rybáriková (22 r.) sa 15. mája stala 
víťazkou dvojhry na kvalitne obsadenom antuko-
vom turnaji ITF v Prahe (dotácia 100 000 USD). 
Vo fi nále po výbornom výkone po prvý raz v kariére 
zdolala favorizovanú svetovú desiatku Češku Petru 
Kvitovú 6:3, 6:4. Slovenská tenistka získala prvý raz 
skalp hráčky z TOP 10, v predchádzajúcich štyroch 
vzájomných zápasoch uhrala proti turnajovej 
jednotke iba jediný set. 

Rybáriková ukončila 12-zápasovú víťaznú sériu 
Kvitovej, ktorá naposledy okúsila trpkosť prehry 
koncom marca v Miami. Týždeň pred pražským 
podujatím získala svoj najcennejší titul na okruhu 
WTA v Madride. Rybáriková si v pražskej Stromov-
ke pripísala na konto celkovo piaty singlový titul na 

okruhu ITF, prvý od roku 2008. Pravda, piešťanská 
rodáčka už vyhrala dva turnaje WTA - v júni 2009 
na tráve v anglickom Birminghame a vo februári 
tohto roku na harde v  americkom Memphise. 
Z Prahy si odniesla prémiu 15 200 dolárov a 140 
bodov do svetového rebríčka WTA vďaka čomu sa 
posunula v polovici mája na 61. miesto.

Zverenka trénera Martina Hromca po zisku 
titulu žiarila spokojnosťou. „Je to pre mňa veľmi 
dôležité víťazstvo. Pomôže mi dostať sa vyššie 
vo svetovom rebríčku. Videla som, že Peťa má 
problémy pri servise a horšie sa hýbe, snažila som 
sa to využiť. Nie je ľahké hrať proti tenistke, ktorá 
je zranená. Som rada, že sa mi podarilo zvládnuť 
koncovku. S Peťou sa poznáme veľmi dlho, hrávali 

sme spolu, ešte keď sme boli malé, preto na kurte 
nebola núdza o  zábavu a  úsmevné situácie. Po 
skončení zápasu som jej vynadala, že to takmer 
otočila,“ povedala v prvom interview priamo na 
kurte Rybáriková. Netajila túžbu po pražskom 
víťazstve. „Keď som sa pozrela na pavúka a videla 
som, že Kvitová je nasadenou jednotkou, uvedo-
mila som si, že moje šance vyhrať sa zmenšujú. 
Hovorila som si však, že môžeme na seba naraziť až 
vo fi nále. Teší ma, že som zdolala hráčku z elitnej 
svetovej desiatky.“

Kvitová dohrala fi nálový zápas so sebazapre-
ním dúfajúc, že sa do začiatku Roland Garros 
dá zdravotne do poriadku. „Počas celého turnaja 
v Prahe som mala problémy s podkolennou šľachou, 
tentoraz sa bolesti ozvali v priebehu druhého setu. 
To však nemení nič na tom, že Magdaléna hrala 
vo fi nále veľmi dobre,“ povedala česká jednotka.

Rybáriková so skalpom 
svetovej desiatky

Rybárikovej turnajové tituly
2005 Káhira (ITF, antuka), Mestre (ITF, antuka)

2008 Petrohrad-Vsevoložsk (ITF, tvrdý povrch), Patras (ITF, tvrdý povrch)

2009 Birmingham (WTA Tour, tráva)

2011 Memphis (WTA Tour, tvrdý povrch), Praha (ITF, antuka)
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PIEŠŤANY CUP 2011
TEJT 1 U14, Piešťany, 16. 5. 2011

Výsledky Slovákov + fi nálové výsledky
C H L A P C I
D v o j h r a

1. kolo: Gajdica – Prokop (ČR) 63, 62, Šimek 

(ČR) – Valent 46, 62, 75, Hurkacz (14-Poľ.) – 

Brna 62, 62, Chyba (10-ČR) – Fekete 60, 61, Po-

temkin (Rus.) – Chamraz 60, 63, Ščerba (Ukr.) – 

Líška 63, 61, Zverev (4-Nem.) – Adamčík 61, 60, 

Pobořil (ČR) – Néma 64, 62, Selecký – Heredia 

(Portug.) 60, 62, Krstev (11-ČR) – Glváč 75, 46, 

63, Szintai (Maď.) – Šobáň 61, 62, Batanov (8-

Rus.) –Habrman 60, 62, Dembek (7-Poľ.) – Klein 

46, 63, 61, Čížek (ČR) – Turzák 62, 60, Bolardt 

(ČR) – Vlček 36, 62, 63, Behúň – Zaričanskyj 

(16-Ukr.) 76(5), 61, Matějka (ČR) – Kmec 61, 

62, Kurek – Vilela (Portug.) 61, 62, Starý (5-

ČR) – Husár 60, 61, Fiala (Rak.) – Sklárčik 63, 

62, Bublik (12-Rus.) – Szapu 60, 60, Molčan – 

Orlita (ČR) 61, 61, Safi ullin (2-Rus.) – Musil 62, 

61, 2. kolo: Rublev (1-Rus.) – Gajdica 61, 46, 

61, Chrustalev (15-Rus.) – Selecký 75, 61, Ma-

tějka – Behúň 61, 62, Bobrov (3-Rus.) – Kurek 

63, 60, Molčan – Ložič (13-Chorv.) 76(5), 63, 3. 
kolo: Molčan – Safi ullin 76(6), 61, ŠF: Starý – 

Molčan 76(4), 62, F: Rublev – Volfson 62, 46, 75

Š t v o r h r a
1. kolo: Kopřiva, Matějka (ČR) – Husár, Szapu 

61, 61, Brna, Glváč – Balun, Kmec (ČR/SR) 

64, 63, Chyba, Krstev (6-ČR) – Fekete, Žuk 

(SR/B-rus.) 60, 61, Gajdica, Molčan – Bolardt, 

Prokop (ČR) 64, 75, Ščerba, Zaričanskyj (8-Ukr.) 

– Musil, Selecký 62, 46, 10-3, Hurkacz, Volfson 

(7-Poľ./Kan.) – Líška, Turzák 61, 60, Szintai, 

Valkusz (Maď.) – Bulan, Vlček (ČR/SR) 61, 61, 

Behúň, Habrman – Čížek, Šimek (ČR) 76(8), 

57, 10-8, Hájek, Pobořil (ČR) – Klein, Šobáň 

64, 63, Kurek, Néma – Orlita, Vejvara (ČR) 

46, 62, 12-10, 2. kolo: Chyba, Krstev – Brna, 

Glváč 62, 61, Gajdica, Molčan – Biljesko, Ložič 

(4-Chorv.) 57, 76(5), 10-6, Behúň, Habrman – 

Dembek, Starý (3-Poľ./ČR) – bez boja, Rublev, 

Zverev (2-Rus./Nem.) – Kurek, Néma 61, 62, 

ŠF: Gajdica, Molčan – Ščerba, Zaričanskyj 64, 

16, 12-10, Hurkacz, Volfson – Behúň, Habrman 

61, 60, SF: Bobrov, Safi ullin (1-Rus.) – Gajdica, 

Molčan 62, 60, F: Rublev, Zverev – Bobrov, 

Safi ullin 57, 64, 10-7.

D I E V Č A T Á
D v o j h r a

1. kolo: Oravcová – Ifi dzhenová (Rus.) 63, 

Boli sme zvyknutí
 na lepšie výsledky

Alex Molčan vyradil dvoch nasa-
dených a potvrdil postavenie súčas-
nej slovenskej jednotky. Žiaľ, nikto 
zo slovenských chlapcov sa nedostal 
medzi 16-ku nasadených a  okrem 
Alexa sa už nik ďalší nedostal ani 
do tretieho kola. Viacerí chlapci  
odohrali dobré  zápasy, všetci si 
pripísali body do rebríčka, ale z mi-
nulých rokov sme boli zvyknutí na 
lepšie umiestnenia našich najlepších. 
Akceptačný kľúč  umožnil štartovať 
v hlavnej súťaži celej slovenskej širšej 
špičke, tá európska je však herne 
vyššie. Dvojhru chlapcov vyhral 
zaslúžene najvyššie nasadený Andrej 
Rublev z Ruska, európska rebríčková 
jednotka. Rozhodne bol technicky 
najkompletnejší, fi nálový zápas si 
však dokázal až neuveriteľne skom-
plikovať. Viedol 6:2 a 4:1, potom mal 
v troch gemoch po sebe gembaly, ale 
druhý set prehral.  V treťom viedol 

3:1, prehrával 3:4 a  4:5, keď súper 
vždy podával, ale nakoniec sa presa-
dil. Postavou subtílny, ale údery mu 
letia, vie hrať na sieti a nedá sa od-
tlačiť z postavenia blízko základnej 
čiary. Ťažko odhadnúť pomer medzi 
talentom a  doteraz určite veľkými 
tréningovými objemami, ale per-
spektíva je veľká. Jeho fi nálový súper 
David Volfson z  Kanady ukázal 
obrovskú vôľu, výbornú  defenzívu, 
nie však pasívnu.  

Vyhrala výborná 
obranárka z Ukrajiny

Aj v  dievčenskej dvojhre uhrala 
najviac súčasná slovenská jednotka 
Kristína Schmiedlová. Postupom 
do štvrťfi nále potvrdila nasadenie, 
ale tam už nemala dostatok trpezli-
vosti  na defenzívu súperky. Herným 
prejavom je odlišná od svojej tiež 
úspešnej sestry, najmä v tomto veku 
by k víťazstvám niekedy potrebovala 
viac trpezlivosti. Verím však, že aj 

u nej je to správna cesta k úspešnej 
budúcnosti. Víťazku Helen Plos-
kinovú z  Ukrajiny  môže poraziť 
hráčka s výbornou ofenzívou alebo 
niekto, kto ju zdolá za niekoľko ho-
dín na únavu. Jej hru charakterizuje 
predovšetkým obrana, podložená 
výbornou technikou (dnes nevie iba 
volej), ale hlavne výbornou hlavou. 
Zmenou  rytmu, rezaným bekhen-
dom, útočným forhendom, vždy je 
na dvorci vidieť, že premýšľa ako 
smerovať  k  víťaznému fi ft ínu. Jej 
fi nálová súperka Katarína Jokičová, 
po tom čo vo štvrťfinále vyradila 
Schmiedlovú,  zdolala obranou 
a trpezlivosťou aj najvyššie nasade-
nú Chorvátku Konjuhovú. Finále 
nebolo herne pekné. Výsledkovo 
síce hladké, ale časovo dlhé, s „pin-
kavými“ výmenami.  Postupom do 
16-ky sa presadili aj ďalšie sloven-
ské dievčatá, Katarína Strešnáková 
a Tereza Miháliková.  Tu však treba 
poznamenať,  že titul v podobnom 
kvalitatívnom obsadení vlani zostal 
na Slovensku. Turnaju žičilo počasie, 
búrka však vyhnala do haly záve-
rečné zápasy štvorhier. Pokiaľ fi nále 
štvorhry dievčat pôsobilo príjemne 
a na dvorci mu dominovala najmä 
Konjuhová, fi nále chlapcov bolo až 
priveľmi emotívne, s  krikom ako 
v pavilóne opíc a často aj neférové.  
Obaja víťazi dvojhier vyhrali aj vo 
štvorhre, partnerom Rubleva bol 

Alexander Zverev z  Nemecka, ale 
s  ruskými koreňmi. Potešiteľné  je 
medailové umiestnenie Molčana 
s Gajdicom a Sandry  Jamrichovej.

Spomínaný spôsob akceptácie 
umožnil zaradiť do hlavej súťaže 
asi všetkých našich dobrých hráčov.  
Škoda, že aj ďalší si to neskúsili 
aspoň v kvalifi kácii. Jej termín ko-
lidoval len s  regiónmi mladšieho 
žiactva a  cestovné náklady na turnaj 
v Piešťanoch určite nie sú vysoké. 

Poliak Dembek 
vylúčený z turnaja

Početná prevaha v turnaji bola na 
strane slovenských hráčov,  v areáli 
však bolo počuť najmä početný, 
hlučný a  často neférový sprievod 
niektorých rusky hovoriacich hrá-
čov. Ani správanie sa na dvorci tým-
to chlapcom nepridáva. Ešte nikdy 
v minulosti sa mi však nestalo, aby 
som musel z  turnaja vylúčiť hráča. 
Poliak Dembek sa jednoducho nevie 
ovládať. Po stretnutí dvojhry napa-
dol ešte na dvorci súpera, vrchný 
rozhodca ho následne vylúčil zo 
štvorhry. Keďže podobný incident sa 
stal po zápase inej dvojici aj týždeň 
predtým v Rakovníku, nie je z toho 
jednoducho dobrý pocit. Ale to však 
nemôže pokaziť dojem z inak veľmi 
kvalitného podujatia v Piešťanoch.

Rudolf VRÁBEL,
riaditeľ turnaja

Naši len vo štvrťfi nále
18. ročník PSS Piešťanský pohár pre Rusa Rubleva a Ukrajinku Ploskinovú

Po roku opäť kompletná chlapčenská európska špička, zaslúžené 
tituly v dvojhrách, singloví víťazi vyhrali aj štvorhry, najlepší 
slovenskí hráči tentoraz v dvojhrách len vo štvrťfinále. Ale aj 
problémy so správaním sa hráčov a ich sprievodu. Také je zhrnutie 
najvýznamnejšej medzinárodnej akcie do 14 rokov na Slovensku, 
ktorá je zaradená v  najvyššej európskej kategórii. V  Piešťanoch 
štartovalo po 64 hráčov v hlavnej súťaži (31 dievčat a 15 chlapcov 
v kvalifi kácii). 

Víťazi Andrej RUBLEV a Helen PLOSKINOVÁ
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Čálik: Tri medaily

Na turnaji 2. kategórie naši tenisti 
získali  tri medailové umiestnenia. 
Najväčší úspech u chlapcov dosia-
hol Alex Molčan (Slávia Agrofert), 
ktorý sa prebojoval až do finále. 
Svoj najlepší výkon podal vo štvrť-
fi nále proti Poliakovi Demsekovi. 
Alex otočil zápas zo stavu 3:6, 2:5. 
Hralo sa aktívne z oboch strán, náš 
reprezentant preukázal, že má vý-
borný pohyb na dvorci a disponuje 
širokou škálou úderov. V semifi nále 
dokázal ešte zdolať Čecha Starého, 
napriek tomu, že prvý set prehral 
0:6... Škoda, že mu nevyšlo fi nále 
proti Nemcovi Zverevovi.

Alex Gajdica (VSE Akademik 
Košice) odohral v 2. kole vyrovnaný 
zápas s Čechom Poborilom. Ťažko 
sa rozohrával, ale druhý i tretí set 
vydrel v  tajbrejkoch. Na ďalšie 
víťazstvá mu však chýbalo viac síl 
a  vôle. Trinásťročný David Brna 
(Empire Trnava) odohral v 1. kole 
dobrý zápas, ale v  druhom, proti 
fyzicky zdatnejšiemu Dembekovi, 
nemal šancu. Podobne dopadol 
jeho rovesník Tomáš Líška (Baník 
Prievidza) – v  2. kole nestačil na 
o dve hlavy vyššieho Rusa Peruna. 
Najbližšie k víťazstvu v 2. kole mal 
z  našich trinásťročných chlapcov 
Lukáš Klein (Sp. Nová Ves), ale 
v koncovke mu chýbal väčší dôraz. 
Jeho hra je však pestrá a nápaditá.

V pavúku dievčat sa dostala 
najďalej Katarína Strešňáková 
(Právnik Bratislava). Najťažší a kva-
litou najlepší zápas odohrala vo 
štvrťfinále s Ruskou Nefedovou. 
V  dlhých výmenách sa prejavila 
lepšia kondičná pripravenosť našej 
hráčky. V semifi nále už výkon nezo-
pakovala a hladko prehrala. Tereza 
Mihalíková (TC Topoľčany) sa 
prebojovala s prehľadom do štvrťfi -

nále, v ktorom prehrala so súperkou 
z  Estónska 2:6, 2:6, ale zápas bol 
vyrovnaný a trval viac ako dve hodi-
ny. Súperka hrala pasívne, nerobila 
však chyby, čo jej stačilo k víťazstvu. 
Tamara Kupková (Empire Trnava) 
svoj najlepší výkon podala v osem-
fi nále proti Ruske Bryzgalovovej. 
Hral sa útočný tenis z oboch strán 
a bolo vidieť veľa koncových úderov. 
Tamara v  treťom sete mala mini-
mum nevynútených chýb, a  tak 
zaslúžene vyhrala. Podobne ako 
u väčšiny našich hráčov, po dobrom 
výkone nasledoval na druhý deň 
slabší, a lúčila sa vo štvrťfi nále. Lívii 
Valkovej (Kúpele Piešťany) sa ne-
podarilo prejsť prvým kolom, hoci 
s Češkou Nemcovou zohrala vy-

rovnaný súboj. Vo štvorhre dosiahli 
najviac Kupková s Mihálikovou – v 
semifi nále hladko zdolali ruský pár 
Bryzgalovová - Nefedová. Ale vo 
fi nále ich premohla únava, urobili 
viac chýb a prehrali.

Horváth: Krutý žreb

Cesta do Rakovníka sa začala 
smoliarsky – naša nádejná hráčka 
Kristína Schmiedlová pre teplotu 
musela zostať doma. V Čechách sa 
predstavila na turnaji prvej kategó-
rie štvorica chlapcov a z dievčat len 
Katarína Strešnáková. 

Tá sa dostala najďalej – do tre-
tieho kola. V ňom podľahla Nefedo-
vej, súperke, ktorú týždeň predtým 
zdolala. Pochvalu si zaslúži za 
solídny tenis, bojovnosť – veď dru-
hý set z 0:4 dotiahla do tajbrejku. 

Chlapci na náročnom jednot-
kovom podujatí, na ktorom sme 
nemali veľké oči, mali ťažký žreb. 
Alex Molčan zostal na rakete do-
máceho Chybu, víťaza nedávneho 
trnavského turnaja. Náš hráč mal 

výborný prvý set, ale potom stratil 
koncentráciu. Martin Pántik (Slá-
via Agrofert) narazil na najvyššie 
nasadeného lídra európskeho reb-
ríčka Rubleva. Aj on začal v prvom 
sete výborne, no potom poľavil 
a súper sa rozohral. V treťom sete 
mal ešte za stavu 1:3 šancu na 
obrat, ale pokazil smeč a  odvte-
dy do konca uhral už len jeden 
fi ft ín. Treba však vyzdvihnúť, že 
Martin dlho vzdoroval silnému 
protivníkovi. 

Michal Selecký (Slovan Brati-
slava) prehral s  Čechom Čížkom 
hladko v dvoch setoch. Náš hráč sa 
snažil, no treba uznať, že podľahol 
lepšiemu hráčovi. Najlepší žreb mal 
z našich Alex Gajdica, no nevyužil 
to. V druhom kole prehral po sla-
bom výkone. Chýbala mu bojov-
nosť, určite má na viac ako ukázal 
na tomto turnaji. Treba uznať, že pre 
našich hráčov to bol ťažký turnaj 
a popravde sme nečakali prevratné 
výsledky. Azda len od Molčana po 
predchádzajúcom fi nále. 

Molčan vo finále Wilson Cupu
Tréneri hodnotia vystúpenie slovenských hráčov do 14 rokov na turnajoch v Rakovníku

Slovenskí tenisti do 14 rokov absolvovali v máji dva výjazdy do 
Rakovníka. Wilson Cup, turnaj 2. kategórie, na ktorom Slovákov 
viedol tréner Daniel Čálik, dopadol lepšie ako náročnejšie jednotkové 
podujatie o týždeň neskôr. Na Bohemia Cafex Cupe štartovali naši 
mládežníci pod vedením trénera Františka Horvátha. Obaja tréneri 
zhodnotili pre náš mesačník vystúpenie slovenských tenistov.

67(5), 62, Mihalíková – Miklová (ČR) 75, 

63, Današová – Ghitescuová (10-Rum.) 

23 – skr., Holanová (ČR) – Lázárová 64, 63, 

Bodnarová (Maď.) – Kupková 26, 64, 61, 

Ondrášová – Lapaineová (Slo.) 62, 61, Plew-

sová (V. Brit.) – Doláková 64, 64, Jokičová 

(14-Bosna a  Herceg.) – Jamrichová 64, 62, 

Pospelovová (9-Rus.) – Fajnorová 64, 75, Kr. 

Schmiedlová (5) – Slavičová (Chorv.) 60, 61, 

Rothová (Nem.) – Pucková 61, 64, Strešná-

ková – Sigmundová (ČR) 60, 62, Palcátová 

– Avanesjanová (12-Rus.) 61, 62, Christieová 

(15-V. Brit.) – Pavlovičová 61, 61, Kelavaová 

(Chorv.) – Balheimová 60, 61, Frechová (Poľ.) 

– Ježová 61, 61, Novikovová (Rus.) – Kurtinová 

62, 63, Knutsonová (11-ČR) – Valková 76(5), 

61, Arakawaová (Jap.) – Kosnáčová 61, 60, 

Ploskinová (2-Ukr.) – Spiššáková 62, 61, 

2. kolo: Konjuhová (1-Chorv.) – Oravcová 75, 

46, 62, Mihalíková – Detiucová (Mold.) 62, 61, 

Holanová (ČR) – Današová 61, 62, Žovincová 

(3-ČR) – Ondrášová 62, 62, Kr. Schmiedlová 

– Stolmarová (Maď.) 64, 64, Strešnáková – 

Palcátová 60, 62, 3. kolo: Konjuhová – Miha-

líková 62, 60, Kr. Schmiedlová – Pospelovová 

60, 62, Kolodziejová (7-ČR) – Strešnáková 57, 

61, 62, ŠF: Jokičová – Kr. Schmiedlová 75, 63, 

F: Ploskinová – Jokičová 60, 63

Š t v o r h r a
1. kolo: Machalová, Miklová (ČR) – Kurti-

nová, Palcátová 63, 61, Kupková, Mihalíko-

vá – Kelavaová, Slavičová (Chorv.) 64, 63, 

Jamrichová, Porubská (SR/ČR) – Pavlovičová, 

Šimová 62, 64, Bodnarová, Stolmarová 

(8-Maď.) – Današová, Valková 61, 46, 10-6, 

Asgharová, Christieová (6-V. Brit.) – Bekefi ová, 

Spiššáková (Maď./SR) 62, 63, Gleixnerová, 

Rothová (Nem.) – Kosnáčová, Lázárová 63, 

63, Doláková, Oravcová – Novikovová, 

Pospelovová (Rus.) 36, 64, 10-8, 2. kolo: 
Kupková, Mihalíková – Hendselová, Knut-

sonová (3-Est./ČR) 63, 06, 10-4, Jamrichová, 

Porubská – Haldinová, Novotná (ČR) 63, 62, 

Kr. Schmiedlová, Strešnáková (4) – Detiucová, 

Sigmundová (Mold./ČR) 63, 63, Kolodziejová, 

Zovincová (2-ČR) – Doláková, Oravcová 63, 

61, ŠF: Jamrichová, Porubská – Kupková, 

Mihalíková 76(4), 62, Bodnarová, Stolmaro-

vá – Kr. Schmiedlová, Strešnáková 76(4), 75, 

SF: Konjuhová, Ploskinová (1-Chorv./Ukr.) – 

Jamrichová, Porubská 64, 60, F: Konjuhová, 

Ploskinová –Kolodziejová, Zovincová 64, 64.

Slováci na Wilson Cupe – zľava Alex MOLČAN, finalistky štvorhry  Tamara KUPKOVÁ, Tereza MIHALÍKOVÁ a Katarína 
STREŠNÁKOVÁ
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Termín prihlásenia do súťaže:
do 31. mája 2011
Za každé zúčastnené družstvo 
v  súťaži (od oblastného kola) 
bude poskytnutá fi nančná od-
mena vo výške 33 €.

Termíny kôl:
Klubové kolá: máj - jún 2011 
(organizuje klub)
Oblastné kolá: 18. - 19. júna 
2011 (organizuje STZ), pred-
pokladáme 8  v   rámci  SR
Regionálne fi nále: 3. - 4. sep-
tembra 2011 (organizuje STZ), 
predpokladáme 4 v rámci SR
Celoslovenské fi nále: 30. 9. – 2. 
10. 2011 (organizuje STZ)

Právo štartu
V  súťažiach môžu štartovať 
družstvá zložené z hráčov:
-  tenisového klubu (oddielu) 

registrovaného v STZ
-  tenisovej školy (akadémie), 

ktorá má oprávnenie na uve-
denú činnosť

-  základnej školy alebo športo-
vého krúžku na konkrétnej ZŠ

-  športového klubu evidované-
ho v  ľubovoľnom športovom 
odvetví

Veková hranica
Súťaže sú oddelené pre chlapcov 
(Detský Davis Cup) a  dievča-
tá (Detský Fed Cup). Členmi 
družstiev môžu byť deti narode-
né  roku 2002 a mladšie.

Súpiska družstva
Každé družstvo štartuje v súťaži 
na súpisku potvrdenú riadiacim 
orgánom.
Na súpiske môžu byť uvedení 
hráči narodení v r. 2002 a mlad-
ší, ktorí spĺňajú jednu z  nasle-
dovných podmienok:

A/-  registrovaní hráči môžu hrať iba 
za klub, v ktorom sú registrova-

ní. Ak sa takýto klub na súťaži 
nezúčastní, môžu s  písomným 
súhlasom materského klubu 
štartovať - hosťovať za iný klub.

B/-  neregistrovaní hráči môžu hrať 
za klub alebo iný subjekt pôso-
biaci v  mieste bydliska. Ak sa 
žiadny subjekt z miesta bydliska 
nezúčastní na súťaži, môžu štar-
tovať za iný klub, subjekt.

C/-  ak sa hráč nezúčastnil na predo-
šlých kolách súťaže, je možné ho 
do súpisky družstva dodatočne 

dopísať, ak splnil podmienky 
A alebo B.

Súťaže budú organizované tak, aby 
si každé družstvo v oblastnom kole 
zahralo aspoň 3 zápasy.
Spôsob hry, systém súťaže a postu-
pové kritéria budú zverejnené po 
uzávierke prihlášok. Závisí od počtu 
prihlásených družstiev.
Podrobnejšie informácie na www.
stz.sk, domáce súťaže, deti do 9 ro-
kov, 02/492 09 894, rudolf.horvath@
stz.sk.

Nie každý je vyznávačom zásady – čo môžeš 
urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Naopak, 
takých je málo. Jedným z nich je michalovský 
tréner Tibor Lešniak. Jeho prihláška prišla na 
zväz ako prvá! „Denne si pozriem webstránku 
zväzu, a keď je tam niečo, čo sa týka moje tré-
nerskej práce, tak na to reagujem. Som učiteľ, 
v  tomto povolaní nemáme vo zvyku odkladať 
povinnosti,“ hovorí Tibor Lešniak. Pred nie-
koľkými dňami ho ocenili v Michalovciach za 
rozvoj mládežníckeho tenisu. Stará sa oň s prí-
značným nasadením, ale vie, že všetko stíhať 
nemôže. A preto k dvom družstvám chlapcov 
prihlásených na tohtoročný Detský Davis Cup 
angažoval za kapitánov ich rodičov. „Musia sa 
naučiť všetko, čo súvisí s kapitánskou rolou – na 
prvom mieste vypísať zápis o  stretnutí, ale aj 
ďalšie činnosti. Všetko sa dá zvládnuť, treba len 
ochotu,“ dodáva.

Lešniakovo družstvo chlapcov STŠ Micha-
lovce skončilo vlani v celoslovenskom fi nále na 
treťom mieste. Za bronz chlapcov prijal primátor 
mesta Michalovce Viliam Záhorčák. „Bolo to 
zatiaľ naše najlepšie umiestnenie na vyvrcholení. 
Každoročne do súťaže vstupujeme s  ambíciou 

prebojovať sa do fi nále v NTC. Teraz sa venujem 
piatim chlapcom do 9 rokov, z ktorých zostavíme 
dve družstvá. Keď sa nám podarí postupovať, 
práca mi pribúda. Chcem totiž, aby dôstojne 
reprezentovali klub a mesto, zháňam pre nich 

sponzorov na oblečenie, dopravu,“ vymenúva 
Lešniak svoje aktivity. Odmenou pre trénera je 
tenisové napredovanie detí, ale aj dobré umiest-
nenie, ako to vlaňajšie bronzové.

(zw)

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

Čo môžete urobiť dnes,
neodkladajte na zajtra!

Už pred niekoľkými týždňami sme na 
zväzovej internetovej stránke vyzývali 
k zaslaniu prihlášok na Detský Davis Cup 
a  Fed Cup s  Nadáciou SPP. Uzávierka je 
31. mája, je teda najvyšší čas urobiť to!

Termíny 2011: do 9 rokov
Klubové kolá:  máj - jún 2011

Oblastné kolá:  18. -19. júna 2011

Regionálne kolá:  3. - 4. septembra 2011

Celoštátne fi nále v NTC:  30. 9. – 2. 10. 2011

Termíny 2011: do 7 rokov
Klubové kolá:  september – október 2011

Regionálne kolá:  november 2011

Všetko o súťaži

Družstvo STŠ Michalovce, vlani bronzové, na slávnostnom dekorovaní v  spoločnosti olympijského 
víťaza Miloša MEČÍŘA a dlhoročnej daviscupovej opory Dominika HRBATÉHO, dole tréner Tibor LEŠNIAK
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„Museli sme zabrať už pred rokom, keď do 
našich plánov výrazne zasiahli záplavy. Našťastie, 
všetky resty sme vyrovnali, turnaj sa nám vyda-
ril a  mohli sme pripravovať ďalší. No nie je to 
prechádzka ružovým sadom,“ vraví Stankovič, 
ktorého partnerom v  pozícii riaditeľa turnaja 
je dlhoročný kamarát a  rešpektovaná tenisová 
osobnosť Miloslav Mečíř.

Dotácia zostáva 30-tisíc eur

„Hoci aj náš turnaj patrí k  prioritám mesta, 
predsa len prednosť mala podpora hokejového 
šampionátu. Takže sa musíme uskromniť. Ale 
nemeníme dotáciu – zostáva 30-tisíc eur a neme-
níme ani vysoký štandard ubytovania, na ktorý si 
už v hoteli Hilton hráči zvykli. Trochu zredukuje-
me program spoločenských akcií, rozhodne však 
účastníci turnaja zmenu nepocítia – hráči dostanú 
všetko tak ako v minulých rokoch,“ dodáva bývalý 
tenisový profesionál Stankovič. Dobre vie, čo 
priláka kvalitnú konkurenciu do Košíc. V tomto 
roku sa spolieha aj na fakt, že v turnajovom týždni 
6. – 11. júna nie je žiadne antukové podujatie. 
Sobotňajšie vyvrcholenie má svoju logiku. Hráči 
získajú voľnú nedeľu, ďalší týždeň je na programe 
wimbledonská kvalifi kácia, viacerí sa tam z vý-
chodu presúvajú.

„Košice mesto je, tak ako doteraz, našim hlav-
ným partnerom. Významnými podporovateľmi 
sú Východoslovenská energetika, hotel Hilton, 
ale pribudnúť by mali aj ďalší z tých, ktorých sme 
oslovili,“ vyratúva Stankovič. 

Hrbatý s voľnou kartou

Vedenie turnaja pridelilo voľné karty Milošo-
vi Mečířovi ml., Markovi Danišovi, Martinovi 
Přikrylovi (výmena s  Čechmi) a  Dominikovi 
Hrbatému. „Prejavil záujem, myslím si, že to bude 
jeho košický rozlúčkový turnaj. Pravda, on sám 
to nehovorí, lebo tenis má stále veľmi rád. Ja ako 
organizátor som vždy rád, keď takúto osobnosť 

môžeme na podujatí privítať.“ Do dražby, z ktorej 
výťažok poputuje na charitatívny cieľ, by v tomto 
roku mal dať raketu práve Hrbatý (v minulosti sa 

dražili rakety Djokoviča, Hantuchovej, Mečířa, 
Lendla). Z ďalších slovenských hráčov by sa 
mali predstaviť v hlavnej súťaži Andrej Martin, 
v kvalifi kácii Červenák, Čapkovič i mladí z NTC 
Kovalík a Partl. Lacko a Beck v tomto termíne už 
uprednostňujú trávové turnaje. Medzi hosťami 
sa už roky objavujú bývalé hviezdy slovenského 
tenisu – Kučera, Husárová, Krošlák.

„Priznám sa, že zo všetkých doterajších tur-
najov sa tohtoročný pripravoval najťažšie. Boli 
chvíle, keď som si myslel, že to už aj vzdám... 
Pravda, máme pred sebou jubilejný, desiaty ročník 
Košice Open. A to je silná motivácia. Azda o rok 
budú príprava a  zháňanie sponzorov ľahšie...“ 
poznamenáva Stankovič.         (zw)

Košice Open rok pred jubileom
Po hokeji sa môžu na východe tešiť opäť na výborný antukový tenis

V konkurencii s hokejom to nemal v mi-
nulých týždňoch tenis ľahké. Hokejový 
svetový šampionát pútal pozornosť nielen 
fanúšikov, ale aj sponzorov. V príprave na 
deviaty ročník Košice Open (6. – 11. júna), 
turnaja challengerovej série ATP, sa o tom 
presvedčil aj výkonný riaditeľ podujatia 
Branislav Stankovič.

Predaj:
rakety - tenis, squash

lopty, bagy, výplety, gripy, siete, čiary

0915 417 334

Prenájom:
tenisové dvorce 13x

beach volleybalové dvorce 2x

multifunkčné ihrisko 1x

w w w.miso.ofirme.sk

ŠPORTOVÝ KLUB
TENIS CENTRUM DÚBRAVKA

Dúbravka - Lysáková ulica

0905 240 532 0905 240 532

w w w.miso.ofirme.sk

Dúbravka - Lysáková ulica

Branislav STANKOVIČ každoročne odovzdáva charitatívny dar na zdravotnícke účely, ktorý je 
zakúpený z dražobného výťažku v rámci turnaja Košice Open. Na snímke s MUDr. Feketeovou.

VÍŤAZI DVOJHRY V KOŠICIACH 2003 - 2010 
2003 Martin Vassallo-Arguello (Argentína)

2004 Peter Luczak (Austrália)

2005 Razvan Sabau (Rumunsko) 

2006 Nicolas Devilder (Francúzsko)

2007 Jérémy Chardy (Francúzsko)

2008 Lukáš Rosol (Česko)

2009 Stéphane Robert (Francúzsko)

2010 Rubén Ramírez Hidalgo (Španielsko)
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VÝHRADNÝ DOVOZCA :
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.  
JUNÁCKA 6
832 80 BRATISLAVA
TEL/FAX: 02 44636666 
MOBIL: 0905278855
email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

PODPORA MLADÝCH TALENTOV:
(SCOUTING A SPONZORING) 

email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

„Kto to nezažije, ani si to nevie 
predstaviť,“ začína rozprávanie 
o  svojej skúsenosti so zemetra-
sením Ivan Zelenák, kapitán 
extraligového TC DRACI Ma-
túškovo. Na februárové tímové 
majstrovstvá sveta veteránov 
v novozélandskom Christchurche 
sa vybral s  Jurajom Klementom 
a Mariánom Lapšanským s pred-
stavou, že po absolvovaní šam-
pionátu ešte na južnej pologuli 
pobudnú a pozrú si krásy Nového 
Zélandu. Prvá časť pobytu sa však 
zmenila na nočnú moru.

„V úvodný deň majstrovstiev 
sme mali voľno, na druhý sme 
mali nastúpiť proti Fínsku. Po 
rannom daždi sme čakali, kým 
vyschnú dvorce s  tvrdým povr-
chom. Okolo jedenástej sa začalo 
hrať. Na dvorci bol Lapšanský, 
keď sa zrazu dala zem do pohybu. 
Hýbala sa do bokov, nedokázali 
sme sa udržať na nohách, ľahli 
sme si na voľnom priestranstve 
a  počúvali hrôzostrašný hukot, 
ktorý zemetrasenie s magnitúdou 
6,3 stupňa sprevádzal,“ popisuje 
Zelenák svoj smutný zážitok. 
„Trvalo to akoby večnosť, ale bolo 
to asi štyridsať sekúnd. Otrasy 
sa ozývali ešte popoludní. Fran-
cúzskym tenistom sa zrútil hotel, 

v  ktorom boli ubytovaní, zostali 
bez osobných vecí. My sme mali 
šťastie, že sme si prenajali ka-
ravan, s  ktorým sme plánovali 
cestovať, takže nám veci zostali.“

Novozélandskí organizátori, 
pre ktorých boli veteránske MS 
prvou udalosťou v  zrekonštruo-
vanom tenisovom areáli (po pred-
chádzajúcom zemetrasení), sa 
na druhý deň rozhodli podujatie 
zrušiť. „Dvorce boli úplne zniče-
né. Okamžite sme volali leteckú 
spoločnosť, či môžeme zmeniť 
letenky, chceli sme ísť domov. 
Jedinou šancou bolo kúpiť nové, 
čo bolo dosť drahé. Napokon sme 
sa s Jurajom rozhodli zostať a po-
kračovať v pôvodne plánovanom 
programe, Lapšanský cestoval 
domov,“ dodáva Ivan Zelenák 
a s odstupom času už s úsmevom 
poznamenáva: „Nechcel by som 
podobné zemetrasenie zažiť u nás 
v paneláku...“

Slovenská dvojica si po skúse-
nosti so zemetrasením so stovkou 
obetí napokon novozélandský 
pobyt spríjemnila a  má na čo 
spomínať. „Krásna krajina. Uro-
bili sme sedemtisíc kilometrov 
na karavane, zdokonalili sme sa 
v jazdení na opačnej strane.“

(zw)

Pohľad na zničený dvorec vo Wilding Parku v Christchurche

Juraj KLEMENT a Ivan ZELENÁK v Aucklande

Keď sa trasie zem, Keď sa trasie zem, 
nohy vás neudržianohy vás neudržia



Tenisti a ich rodičia musia v ur-
čitej fáze kariéry riešiť otázku, či 
je potrebné cestovať na turnaje aj 
s trénerom. Dôležitú úlohu pritom 
zohrávajú fi nancie. Dobrý tréner 
čosi stojí, treba zaplatiť letenku 
navyše, diéty, ubytovanie. Nie všetci 
sú si istí, či sa investícia do trénera 
vráti.

Pokúsim sa preto priblížiť prácu 
trénera počas turnajov a vysvetliť, 
v čom je hlavný prínos pre hráča, 
keď je tréner prítomný na turnaji. 

1. Tréner – organizátor

Tréner plánuje dopravu na turnaj, 
vybavuje letenky, rezervuje hotel 
a  zabezpečí transport z  letiska do 
hotela. Počas turnaja dohaduje 
sparingpartnerov na trénovanie 

a zapisuje tréningové dvorce. Hráč 
sa môže sústrediť len na svoj výkon. 
Nemusí sa ničím iným rozptyľovať, 
má viac času na oddych a regene-
ráciu síl. Nedostáva sa zbytočne do 
stresových situácií. 

2. Tréner – stratég, kouč, 
sparingpartner

Tréner je prítomný na všetkých 
tréningoch a  zápasoch na turnaji. 
Sleduje súperov a mapuje ich hru. 
Na základe poznatkov stanoví 
taktiku na súpera. Počas zápasu 
povzbudzuje, v  rámci možnosti 
môže aj poradiť (na turnajoch WTA 
Tour je povolené počas zápasov 
koučovanie).

Z vlastnej skúsenosti si myslím, 
a po konzultácii mi to potvrdili aj 

iní hráči (napr. Dominik Hrbatý) 
a tréneri, že najdôležitejšie je, keď 
tréner vidí hráča v  zápasoch. Na 
základe týchto poznatkov vie, na 
čom treba pracovať, aké chyby, či už 
technické, alebo taktické, treba od-
straňovať. Najmä u mladých hráčov 
je trénovanie počas turnajov veľmi 
dôležité z  hľadiska ich tenisového 
rastu. Pred štyrmi rokmi som mal 
možnosť vidieťvo Wimbledone Ma-
riána Vajdu trpezlivo vysvetľovať 
a  nacvičovať v  tréningu s  Djoko-
vičom prechod na sieť a zďaleka to 
Novak vtedy ešte neovládal na takej 
úrovni ako to vie dnes. Aj to doku-
mentuje dôležitosť systematickej 
práce počas turnajov. 

3. Tréner – psychológ, 
náhradný rodič, kamarát

Túto časť trénerskej činnosti 
považujem za rovnako dôležitú 
ako predchádzajúcu. Pre hráča je 
náročné sa vyrovnať s  neustály-
mi vzostupmi a  pádmi v  podobe 
výhier a  prehier. Najmä tesné 
prehry, ktoré veľmi bolia, sa lepšie 
znášajú spoločne. Rovnako po 
úspechu je prospešné udržať hráča 
na zemi. Skúsený tréner by mal ve-

dieť viesť hráča tenisovým životom. 
Pomôcť vyselektovať prospešné 
od negatívneho. V  neposlednom 
rade  vychovávať hráča, aby rástol 
aj osobnostne. Veľakrát je hráč 
s trénerom častejšie ako s vlastnými 
rodičmi a naopak, tréner s hráčom 
častejšie ako s  vlastnými deťmi. 
Niekedy hrozí pri každodennom 
kontakte tzv. ponorková choro-
ba. Vtedy je nutné si uvedomiť, 
že občasné napätie je normálne 
a  netreba v  ňom hľadať nič pod-
statné.  Netreba situáciu vyhroco-
vať, je lepšie hľadať konštruktívne 
riešenia. Humor a dobrá nálada sú 
tiež devízami trénera.

Ak by som teda mal niekomu 
poradiť, či trénera angažovať aj na 
turnajoch, moja odpoveď by bola 
jednoznačne áno. Od juniorskej 
kategórie to považujem za takmer 
nevyhnutné. V  niektorých prípa-
doch môže trénera zastúpiť rodič. 
Avšak aj v  žiackych kategóriách, 
keď hráči hrajú prevažne domáce 
súťaže, je prítomnosť trénera, aspoň 
na niektorých turnajoch, žiaduca. 
Preto želám rodičom a hráčom pri 
výbere trénera správnu voľbu, aby 
spolupráca viedla k úspechom.

Hráč + tréner = tím
O tímovej práci v tenise píše Ladislav SIMON, tréner Národného tenisového centra

Pri sledovaní zápasov svetových hráčov často 
vidíme v televízii zábery na lóžu hráčov, v ktorej 
sedia členovia jeho tímu. Pri rebríčkovo lepších 
hráčoch sú to obvykle tréner, rodičia, prípadne 
kondičný tréner a fyzioterapeut. Samozrejme, 
takýto početný tím mávajú so sebou na turnaji 
väčšinou iba tí najlepší hráči. Ostatných sprevádzajú 
na turnajoch tréneri, prípadne niektorý z rodičov.

Veľký hráč – veľký tím. Dokumentuje to oslava Novaka 
DJOKOVIČA po víťazstve na Australian Open. Kľúčovým 
členom Srbovho tímu je už päť rokov slovenský tréner 
Marián VAJDA (druhý zľava). 
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SLÁVIA AGROFERT BRATISLAVA, víťa

– zľava: Martin KLIŽAN, Ján KROŠLÁK, kapitán Frant

Marek SEMJAN (z hráčov, ktorí sa zaslúžili o t



víťaz slovenskej extraligy mužov 2011 

antišek HORVÁTH, Michal PAŽICKÝ, Norbert GOMBOS, 

 o titul, na dekorácii chýba Matej MARUŠČÁK)




