Slabá vytrvalosť – zlý signál
Testovanie kondičných schopností členov CTM
aj počasie. K hladkému priebehu
aktívne prispeli prítomní tréneri
jednotlivých centier. Z hľadiska
prístupu by som chcel poukázať
na tú skutočnosť, že v disciplíne
beh na 12 minút sa vyskytlo ohodnotenie známkou „1“ (výrazne
Zúčastnilo sa 75 tenistov - v Tr- miestach boli vytvorené kvalitné podpriemerný) celkovo alarmujúnave 51, v Košiciach 24. Na oboch podmienky, v Košiciach prialo cich 23-krát! Svedčí to o slabých

vytrvalostných schopnostiach, ale
najmä o nedostatočných morálnovôľových vlastnostiach a prístupe
k tejto disciplíne.
Očakávam, že tréneri prijmú
k tomuto negatívnemu javu náležité
opatrenia!
Ladislav MACKO,
metodik STZ

Pravidelné testovanie kondičných schopností členov CTM
sa uskutočnilo v apríli v Trnave a Košiciach. Napriek snahe sa
nepodarilo nájsť taký termín, ktorý by nekolidoval s niektorými
mládežníckymi turnajmi Tennis Europe alebo sústredeniami
niektorých CTM, čo poznačilo účasť.

Absolútne najlepšie výkony v jednotlivých disciplínach
Chlapci
Meno
Výsledok
Beh na 50 m
Belanec
6,49
Hod medicinbalom
Kosnáč
11,4
Novák
Skok z miesta
Beták
246
Hod kriketovou loptičkou Belanec
59
Zbieranie lôpt
Belanec
12,90
Sed - ľah
Musil
78
Ševčík
12´beh
Brna
3190
Disciplína

Najlepší v jednotlivých ročníkoch

Dievčatá
Meno
Výsledok
Illová
7,2
R.Šramková
9,4

R.nar.

Chlapci
Meno

Dievčatá

Súčet bodov Meno

Súčet bodov

1995

M.Vido

27

Želinská

25

1996

Belanec

31

R.Šramková

31

Illová
Illová
Timková
Široká

208
44
14,4
70

1997

Musil

21

Kr.Schmiedlová

30

1998

Klein

25

Miháliková

31

1999

Hadidom

26

Timková

34

2000

Bajo

25

Roháčová

30

Kr. Schmiedlová

2790

2001

Kepič

16

Okasová

30

Poradie najlepších podľa bodov - dievčatá

Hod medic. (m)

body

Skok z miesta (cm)

body

Hod kriket. Loptičkou
(m)

body

Zbieranie lôpt (s)

body

Sed-Ľah (počet)

body

12´ Beh (m)

body

Súčet bodov

7.

body

6.

50 m (s)

5.

Hmot. (kg)

4.

Výška (cm)

3.

1999
1998
1996
1997
2000
2001
1996
1997
1998
1998

167
170
172
164
148
146
171
170
158
160

48
50
59
52
44
31
60
56
51
42

7,64
7,6
7,6
7,4
7,8
8,1
7,2
7,78
8,11
8,23

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

7,6
8
9,4
8
7,7
5,8
44
7,6
5,8
5,8

5
5
5
4
5
5
5
4
3
3

212
196
204
202
190
197
208
181
199
193

5
4
4
4
4
5
4
3
4
4

33
37
39,5
39
39,5
25
8,8
42
37
34,5

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

14,4
15,56
14,56
14,26
14,85
15,57
14,5
15,53
14,81
15,78

5
3
4
4
5
4
4
3
4
3

56
61
59
54
60
49
62
58
64
64

5
5
5
4
5
4
5
5
5
5

2700
2670
2580
2790
1815
2250
2320
2500
2570
2550

4
4
3
4
1
2
2
3
3
3

34
31
31
30
30
30
29
28
28
27

Meno (klub)

Miriam Timková (TA Prešov)
Tereza Miháliková (TC Topoľčany)
Rebecca Šramková (TK Jednotka)
Kristína Schmiedlová (TK Mladosť Košice)
Laura Roháčová (TA Prešov)
Lenka Okasová (TK Inter Bratislava)
Patrícia Illová (TK Žilina)
Martina Današová (TK Kúpele Piešťany)
Alexandra Lázárová (VSE TK Akademik Košice)
Barbora Palcátová (TC Topoľčany)

2.

R. Nar.

1.

Poradie najlepších podľa bodov - chlapci
Hod kriket. Loptičkou
(m)

body

Zbieranie lôpt (s)

body

Sed-Ľah (počet)

body

12´ Beh (m)

body

Súčet bodov

7.

body

32
49
76

6.

Skok z miesta (cm)

64
55
72
73
67
33

5.

body

170
171
184
183
189
142
183
142
163
182

4.

Hod medic. (m)

Hmot. (kg)

1996
1996
1996
1995
1995
1999
1996
2000
1998
1995

3.

body

Výška (cm)

Matúš Belanec (TK Kúpele Piešťany)
Marcel Beták (TK Kúpele Piešťany)
Oliver Nagy (TK ŠTK Šamorín)
Matej Vido (TK Kúpele Piešťany)
Jakub Novák (TC Dixon tenisia B.Bystrica)
Matúš Hadidom (TK Spišská Nová Ves)
Jozef Kontuľ (TA Prešov)
Ladislav Bajo (VSE TK Akademik Košice)
Lukáš Klein (TK Spišská Nová Ves)
Tomáš Kosnáč (TK Atlantis Bratislava)

R. Nar.

Meno (klub)

2.

50 m (s)

1.

6,49
6,7
6,75
6,8
7,19
8,04
6,94
7,92
7,72
6,8

5
5
5
5
4
3
5
4
3
5

11,2
8,9
11,3
9,4
11,4
6,25
8,65
5,1
7,5
11,4

4
2
4
2
4
3
2
3
3
4

227
246
244
245
234
190
240
183
198
237

4
5
5
5
4
3
5
3
3
4

59
55
53
47
54
32,5
49
41
39
54

5
4
4
2
4
3
4
5
3
4

12,9
13,2
15,25
13,6
14,19
14,25
13,9
14,32
14,5
14,19

5
4
3
4
3
5
4
5
4
3

68
66
51
68
58
72
63
53
68
49

5
5
3
5
4
5
4
4
5
3

2950
2950
3000
3170
2950
2830
2690
2350
2930
1230

3
3
3
4
3
4
2
1
4
1

31
28
27
27
26
26
26
25
25
24

23
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Slovenský
ký tenisový
t i
ý zväz
ä a Národné
Ná d é tenisové
t i é centrum
t
vám ponúkajú prenájom
reklamného priestoru formou banneru na webovej stránke stz, ntc a etenis.sk

Priemerná návštevnosť stránok
www.stz.sk, www.ntc.sk a www.etenis.sk
je 1500 navštevníkov denne

Cena už od 65 €/mesiac
(1958,19 Sk)

www.ntc.sk

Ing. Andrea Kostíková,
Marketing Manager, tel.: 02 / 49 209 885, mobil:
+ 421 0903 184 234, mail: andrea.kostikova@stz.sk

Národné tenisové centrum
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Jana Mošková,
Marketingové oddelenie,
tel.: 02 / 49 209 802, mail: janka.moskova@stz.sk

CENNÍK INZERCIE
strana

rozmery

OBÁLKA
formát
cena €

1*
4
2, 3

60 x 15
210 x 297
210 x 297

banner
1/1
1/1

formát

210 x 297
190 x 277
93 x 277
190 x 137
190 x 90
93 x 137
190 x 67
93 x 90

1/1
1/1
1/2
1/2
1/3
1/4
1/4
1/6

RIADKOVÁ INZERCIA

165€
995€
797€

poznámka

vzor

sadzobný obrazec
+spadávka 3mm
+spadávka 3mm

X
A
A

VNÚTRO ČASOPISU
cena €
poznámka
580€
580€
323€
323€
245€
195€
195€
140€

cena za prvé slovo
každé ďalšie slovo

vzor A
1/1 >
210 x 297 mm
spadávka
X
+ 3 mm

A

vzor B
1/1 >
190 x 277 mm
sadzobný
obrazec

B

vzor C
1/2 >
93 x 277 mm
sadzobný
obrazec

C

vzor D
1/2 >
190 x 137 mm
sadzobný
obrazec

1,7-€
0,3-€

VKLADAČKY
cena za vkladanie
0,2-€ /ks
Ceny sú uvedené v € za uverejnenie v jednom
čísle. K cenám sa pripočítava DPH vo výške 20%.

vzor

+spadávka 3mm
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5%
6 - 8 krát: 9%
9 - 12 krát: 13%
vzor X
banner >
60 x 15 mm
sadzobný
obrazec

Slovensk ý tenisov ý z väz
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

2011

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

rozmery

www.stz.sk

STZ Marketing s.r.o.

A
B
C
D
E
F
G
H

KONTAKT

Príkopova 6, 831 03 Bratislava
kontaktná osoba: Ing. Andrea Kostíková
Mobil: 0903 184 234
Tel.: +421/2/4920 9885
Fax: +421/2/4920 9878
E-mail: andrea.kostikova@stz.sk

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

vzor E
1/3 >
190 x 90 mm
sadzobný
obrazec

E

vzor F
1/4 >
93 x 137 mm
sadzobný
obrazec

F

vzor G
1/4 >
190 x 67 mm
sadzobný
obrazec

G

vzor G
1/6 >
93 x 90 mm
sadzobný
obrazec

H

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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Prvé antukové finále uniklo
Daniela Hantuchová bola v Štrasburgu spokojná so svojou hrou
V antukovej sezóne pred parížskym Roland Garros okrem Rybárikovej, ktorá vyhrala
stotisícový turnaj v Prahe (článok na 11. strane), sa na najpomalšom povrchu darilo zo
Slovákov Daniele Hantuchovej. Sériu troch turnajov za sebou zavŕšila štrasburským
semifinále, v ktorom podľahla v bezmála trojhodinovom boji neskoršej víťazke Nemke
Petkovičovej 4:6, 6:3, 4:6.
Hantuchová tak nevyužila šancu postúpiť do
svojho 12. singlového finále na okruhu WTA,
vôbec prvého na antuke. Napriek prehre však
v Štrasburgu potvrdila sľubnú formu pred druhým
grandslamovým turnajom roka Roland Garros.
„Bojovala som až do poslednej loptičky. Dala som
do toho všetko, žiaľ, na postup do finále to nestačilo. Bol to veľmi kvalitný zápas. Level bol podobný
ako v Stuttgarte proti Stosurovej či v Ríme proti
Schiavoneovej, možno tam bola ešte väčšia inzenzita. Škoda prvého setu, v ktorom som nevyužila

brejkbal na 5:2. Rýchlo som to hodila za hlavu
a v druhom sete som vďaka agresívnej hre mala
navrch. V treťom sa mi nepodarilo dotiahnuť na
4:4. Za stavu 0:2 po tom, ako som zahrala vysoký
forhend, ma seklo v krku. Postupne to začalo vystreľovať aj do ramena a lakťa, preto som si nechala
zavolať fyzioterapeutku,“ rekapitulovala Daniela.
„So semifinále a výkonmi som veľmi spokojná. Je
však frustrujúce, že v koncovke prehrávam vyrovnané zápasy s poprednými svetovými hráčkami.
Dúfam, že sa to už konečne zlomí,“ zaželala si.

SP vyhralo Nemecko

Domáce Nemecko sa stalo víťazom 34.
ročníka Svetového pohára tenisových reprezentačných tímov mužov pod hlavičkou
ATP v Düsseldorfe. Vo finále tradičného
podujatia zvíťazilo nad obhajcami trofeje
Argentínčanmi 2:1. Rozhodnutie sa na antuke
v Rochusclube zrodilo až vo štvorhre, v ktorej
si Kohlschreiber a Petzschner poradili s pá-

rom Chela, González 6:3, 7:6(5). V dvojhre
Mayer zabezpečil domácim vedenie 1:0 po
výhre nad Monacom 7:6(4), 6:0. Chela potom
zdolal Kohlschreibera 6:4, 7:6 (4). Nemecko
sa naposledy radovalo z triumfu v roku 2005.
S piatym primátom je na čele historického
poradia pred Argentínou, USA, Švédskom
a Španielskom.

Pláteník
s Pervakovou
O služby ambiciózneho slovenského
trénera Vladimíra Pláteníka prejavila tesne
pred Roland Garros záujem Ruska Xenia
Pervaková, 20-ročná ľaváčka, 88. hráčka svetového rebríčka. Bývalý kouč Cibulkovej po
rozchode s aktuálnou slovenskou jednotkou
trénoval krátko Rumunku Cirsteovú, potom
Rusku Petrovovú a prednedávnom tri mesiace Belgičanku Yaninu Wickmayerovú. Po
rozchode s ňou zvažoval zostať na Slovensku,
keď však dostal ponuku od mladej Rusky,
rozhodol sa prijať ju. Dohodli sa na skúške
až do Wimbledonu. Pervaková pred odletom
do Paríža trénovala v Dunajskej Lužnej, kde
má Pláteník domovské zázemie i v Bratislave
– na dvorcoch Interu a Slovana. Pervaková
je juniorskou šampiónkou Australian Open
2009 a bývalou päťkou juniorského rebríčka.

Polášek s Čermákom odštartovali výhrou
Slovenský tenista Filip Polášek odštartoval
spoluprácu so skúseným českým deblistom
Františkom Čermákom, bývalým Mertiňákovým partnerom, skvelým spôsobom - ziskom
titulu na antukovom turnaji ATP v Belehrade
(dotácia 416 650 eur) začiatkom mája. Slovensko-český tandem vyhral nad turnajovými štvorkami Rakúšanmi Marachom a Peyom 7:5, 6:2.
Polášek si v srbskej metropole pripísal na konto
piaty deblový titul na okruhu ATP, prvý v tejto
sezóne. Čermák získal už svoj 23. titul vo štvorhre
a s Poláškom si rozdelili prémiu 20 200 eur. Finále
v Belehrade malo kuriózny začiatok. Po úvodnom
geme totiž zápas prerušili pre dážď a pokračovalo
sa po takmer päťhodinovej prestávke až po skončení singlového finále medzi Srbom Djokovičom
a Španielom F. Lopezom. Filip bol po víťazstve
spokojný: „Nečakal som, že s Frantom vyhráme
hneď v Belehrade. Dopadlo to nad očakávanie
dobre. Finále sa hralo vo veľmi náročných podmienkach za hustého dažďa. Niečo podobné som
počas kariéry zažil iba raz v neúspešnom finále

v Gstaade proti Švajčiarom Lammerovi a Chiudinellimu, ktoré museli trikrát prerušiť. Dážď
prekážal hlavne pri servise. Jediným šťastím bolo,
že kurt nebol rozmočený a tak sa po dohodne
všetkých aktérov zápas napokon dohral v nedeľu. Boli sme dohodnutí, že budeme hrať spolu
ešte v Nice a na grandslamovom Roland Garros
v Paríži. Po úspešnom ťažení v Belehrade by sme
sa však mali predstaviť aj na letných antukových
turnajoch v Stuttgarte, Hamburgu a Umagu.
Chceli by sme hrať spolu minimálne do začiatku
US Open.“
Poláškove tituly vo štvorhre na okruhu ATP
2011 v Belehrade s Františkom Čermákom (antuka)
2010 v Umagu s Leošom Friedlom (antuka)
2009 v Bastade s Jaroslavom Levinským (antuka)
2008 v Petrohrade s Travisom Parrottom (tvrdý povrch,
hala) a v Gstaade s Jaroslavom Levinským (antuka)

Filip POLÁŠEK a František ČERMÁK s belehradskými trofejami
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V Angers uspelo 19 z 22 rozhodcov
Pre Tenis píše Rudolf VRÁBEL ml., nový slovenský držiteľ White Badge
Školenie White Badge je prvým
stupňom medzinárodnej kvalifikácie empajrového rozhodcu, ktorá
spadá výhradne pod Medzinárodnú
tenisovú federáciu (ITF), avšak je až
druhým stupňom ITF licencovania.
To ponúka tri stupne: ITF Level 1
(od 2011 známy ako Green Badge,
organizované národnými tenisovými asociáciami), ITF Level 2
(White Badge) a ITF Level 3 (Bronze
Badge). Následné licencie Silver
Badge a Gold Badge už udeľuje ITF
za výkony jednotlivých rozhodcov.
Tohtoročné úvodné ITF Level
2 školenie na európskej pôde bolo
v apríli vo francúzskom Angers.
Nakoľko v tomto roku ITF zavádza
nový systém licencovania rozhodcov, štruktúra školenia sa oproti
predošlým zmenila. V minulosti
uchádzači, či už na pozíciu Chair
Umpire (empajrový rozhodca), Referee (vrchný rozhodca) alebo Chief
of Umpires (vedúci rozhodcov),
absolvovli rovnaké White Badge
školenie. Od roku 2011 sa školenie
rozdeľuje na tri spomínané časti.
Školenie Chair Umpire, na ktorom
som sa mal možnosť zúčastniť, bolo
rozdelené do štyroch dní, pozostávajúcich z dvoch dní výučby a dvoch
dní skúšok. Počas prvých dvoch dní
nás školitelia Pascal Maria a Alyson
Langová, obaja držitelia najvyššej
kvalifikácie empajrového rozhodcu
(Gold Badge), previedli pravidlami
tenisu, najmä pravidlami v tých najvyhrotenejších situáciách. Záverečná 50-minútová skúška pozostávala
z 50 otázok s výberom odpovedí,
avšak vždy len jednou správnou.
Po nej nasledoval praktický test na
empajri. White Badge školenia sa
spravidla konajú počas turnaja ITF,
kde v rámci jeho kvalifikácie musia
všetci frekventanti rozhodovať
minimálne jeden zápas pod drobnohľadom školiteľov.
Z 22 uchádzačov o White Badge
empajrového rozhodcu, pochádzajúcich nielen z Európy, bolo

v Angers úspešných 19. Absolvent
ITF Level 2 školenia je oficiálne registrovaný a spadá pod pravidlá ITF.
Na Slovensku je v súčasnosti
osem licencovaných empajrových
rozhodcov, z toho traja sú držiteľmi

Bronze Badge a piati White Badge.
Vďaka spolupráci STZ na organizácii medzinárodných turnajov, majú
títo rozhodcovia dostatok možností
pôsobiť aktívne. Pre všetkých je to
však len akési hobby.

Ukážkové otázky z testu
1. Počas výmeny v dvojhre zahrá jeden z hráčov úder
blízko k čiare a niekto z hľadiska zakričí nahlas aut.
Hráč, na ktorého strane tá lopta dopadla, zastaví hru
a reklamuje, že bol zahlásený aut. Lopta však vami
(empajrovým rozhodcom) a ani čiarovým rozhodcom
nebola zahlasená ako aut. Aké je správne rozhodnutie?
A) Výmena sa opakuje, hráč bol evidentne vyrušený
B) Bod je pripísaný súperovi
C) Výmena sa opakuje, ale ak sa situácia zopakuje,
hráč, ktorý zastaví hru stráca bod
(Správna odpoveď B, hráč nesmie zastaviť hru na
základe vplyvu z prostredia. Hráč mohol umiestniť

Chcel by som sa poďakovať STZ
za nomináciu na toto školenie. Verím, že licencia mi umožní nielen
získať nové skúsenosti, ale aj pomôcť
turnajom v SR k ich úspešnému
priebehu.

niekoho do hľadiska, aby zakričal aut vždy, keď bude
evidentne pod tlakom vo výmene, a potom by sa výmena opakovala. Toto pravidlo je rozdielne v zápasoch
Davis Cupu a Fed Cupu.)
2. Hráč podáva svoje druhé podanie, avšak prijímajúci
hráč zastavuje okamžite hru a reklamuje, že nebol
pripravený prijímať. Hráč dostáva prvé podanie, lebo
bol vyrušený.
A) Áno B) Nie
(Správna odpoveď je B, pretože podávajúci hráč by
mohol rýchlo podávať druhé podanie na nepripraveného prijímajúceho hráča, vediac, že vždy získa prvé
podanie.)

Absolventi školenia v Angers, medzi nimi v hornom rade uprostred najvyšší Rudolf VRÁBEL ml., nový slovenský
držiteľ White Badge

PTR prichádza opäť na Slovensko
V Bratislave sa v dňoch 1. – 3. novembra 2011 uskutoční už po dvanásty raz medzinárodný workshop
tenisových trénerov Teaching Essential Certification workshop organizovaný svetoznámou inštitúciou
PTR (Professional Tennis Registry),
ktorej certifikácie sú uznávané vo
viac ako 120 krajinách celého sveta.
Od roku 2000, kedy bol v Bratislave workshop premiérovo, získalo
medzinárodnú licenciu vyše 190
trénerov, čím sa Slovensko zaradilo
na popredné miesto vo svete!
Podmienkou účasti nie je tré-

nerská kvalifikácia. Predpokladá
sa však primeraná úroveň hrania.
Účastnícky poplatok za workshop je
125 USD. Pre tých, ktorí chcú robiť
aj skúšky, aby získali medzinárodný
certifikát a licenciu, je to ešte navyše 175 USD (poplatok za skúšky,
študijný materiál a členské poplatky
na roky 2011 a 2012).
S certifikátom PTR budete mať
prístup k informáciám o voľných
trénerských miestach nielen v USA,
ale v celom tenisovom svete. Budete
dostávať mesačník Tennis Pro Magazine vydávaný PTR, ktorý je určený

trénerom tenisu. Taktiež budete mať
prístup k učebným a informačným
textom PTR.
Nadväzne na tento kurz sa uskutoční (v prípade záujmu) v piatok, 4. novembra 2011, ďalší kurz
Competitive - Situational Games
prezentujúc i množstvo súťažných
a situačných hier zábavnou formou
pre skupiny študentov. Kurz bude
trvať približne 4 hodiny a jeho cena
je 75 USD (pre členov PTR 50 USD).
Kategórie aktivít obsiahnuté v tomto
kurze sú nasledovné: Warm-up
Games, Singles Games, Doubles

Games, Competitive Games, Alternate Scoring Games.
Poplatky sa platia priamo na
mieste konania workshopu.
Bližšie informácie poskytne organizátor workshopov Dr. Peter Čáp
a sú uvedené aj na webovej stránke
SZT: http://www.stz.sk
Kontakty:
Dr. Peter Čáp,
PTR Slovakia Director
 Jurigovo nám. 5/72,
841 05 Bratislava 4
 0915-206299, 02-65425394
e-mail: pcap@stonline.sk
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Veľké plány si nerobí
januára termín ďalšej operácie...“
Tréner Martin Zathurecký, podobne ako jeho zverenka, nevzdal
úsilie nájsť iné riešenie. Po neúnavnom surfovaní na internete tréner
našiel možnosť liečby injekciami. Ale
operácia, na ktorú sa jeho zverenka
vybrala do Ružomberka, tým pádom
potrebovala odklad.
„Už som nevedela ako ďalej.
A vtedy sme našli Ivetu Stankovú,
fyzioterapeutku, u ktorej som začala
cvičiť. Najprv s plačom a bolesťami,
ale postupne som to prekonala. Na
konte som mala iba jeden tréningový
set, keď sme sa v apríli vybrali na
turnaje do Chorvátska,“ popisuje
tohtoročný návrat Romana. V Chorvátsku odohrala sedem dvojhier,
štyri víťazné a dve štvorhry. „Opäť
som získala motiváciu. Zápasy som
prežívala, po prehranej štvorhre
som rozmlátila raketu, čo bol signál,
že som späť. Koleno bolí, ale som
presvedčená, že je zdravé. A ja s ním
musím denne cvičiť a verím, že už
to bude dobré. V Bournemouthe
som odohrala ťažké zápasy, cítila
som, že nemám dosť natrénované,
ale bojovnosťou som ich vyhrávala.“
Vo švédskom Bastade sa hráčke,
ktorá predvlani už klopala na dvere
prvej svetovej päťstovky, ale teraz, po Brodzovou bojovala v trojsetovom však skončila predčasne – vzdala
dlhej súťažnej pauze, nemá ranking, finále viac ako štyri hodiny. Na zápas prvého kola. Nebolo v tom
podarilo vyhrať turnaj. S Poľkou ďalšom turnaji, v rovnakom dejisku, však boľavé koleno. „Doľahla na ňu
únava,“ vravel Zathurecký, jej tréner
v rámci programu NTC. Bastadský
titul je tretím Tabakovej seniorským
na úrovni turnajov ITF – prvý získala v auguste 2008 v poľskej Ilawe,
druhý vlani v Bournemouthe. Veľké
plány si ale nerobí.
„Musím ísť od loptičky k loptičke,
od zápasu k zápasu... Dôležité je, že
mám znovu radosť z tenisu a vrátila
sa aj túžba bojovať v budúcnosti
o účasť na grandslamových turnajoch,“ dodáva. Semifinalistka
juniorského Wimbledonu 2008
dobre vie, že turnaje veľkej štvorky
sú v tenise tou najväčšou udalosťou.
(zw)
Romana pred rokom krátko po operácii
Romana Caroline Tabak – tak
znie od istého času meno slovenskej
tenistky v oficiálnych tenisových štatistikách. Pre nás je však šarmantná
20-ročná hráčka stále Romanou
Tabakovou. V posledných týždňoch
prežíva Bratislavčanka dobré tenisové obdobie – koncom apríla bola vo
finále desaťtisícky v britskom Bournemouthe (vlani tam vyhrala) a následne si priviezla trofej z rovnako
dotovaného podujatia vo švédskom
Bastade.
„Presne pred rokom som po finále
v Bournemouthe začala pociťovať
bolesti v kolene. Nepripúšťala som si
však, že musím prestať hrať. Skúšala
som ďalšie turnaje. Po jednom veľkom pichnutí v kolene som musela
zájsť za lekárom a padlo rozhodnutie
o operácii. Vyčistili mi meniskus,
povedali, že za dva mesiace po
rýchlej rehabilitácii budem späť na
dvorcoch,“ vrátila sa Romana k trápeniu spred roka.
Napokon to nebolo také jednoduché. Návrat trval bezmála rok.
Skúšala špeciálnu rehabilitáciu,
ľahký tréning, ale bolesti neustúpili.
„Išla som na turnaj, hrala aj cez
bolesť, ale nešlo to. Psychicky ma to
ničilo, išla som si na mesiac vyvetrať
hlavu do Miami. Vrátila som sa,
ale koleno sa ozývalo na každom
tréningu a už som mala na 15.

Komunikujeme primerane?
Po májovom seminári s podtitulom Hráčov treba vychovávať
a koučovať pripravuje tím okolo známeho športového psychológa
Tomáša Gurského ďalší na jún.
Prečo ďalší seminár? Cesta k
úspechu v súčasnom športe kladie
vysoké nároky nielen na športovcov,
ale aj na trénerov, rodičov, členov
realizačných tímov, funkcionárov,
a ďalších. Aby bol dosiahnutý synergický efekt v procese rozvoja, je
treba poznať jednotlivé role, postoje

a úlohy a vykonávať ich správne
v každej fáze športového vývinu: od
prvých krokov, cez zvládanie súťažných úspechov i neúspechov, cez
prekonávanie vlastných športových
limitov a bariér až k najvyššej úrovni
a majstrovstvu. Keďže premiérový
májový seminár mal veľmi pozitívny

ohlas u zúčastnených rodičov a trénerov, rozhodli sme sa pokračovať.
Ako sa ukázalo, o problematiku na
danú tému je značný záujem a je taká
obsiahla, že treba ďalej diskutovať
a vzdelávať sa.
Pre koho? Hráči, tréneri, rodičia,
funkcionári, členovia realizačných
tímov, športoví záujemcovia
S kým? Seminár bude viesť Emil
Miške - tenisový tréner a kouč, Tomáš Gurský – športový psychológ,
Herbert Bende – tenisový tréner.

Ako? Prednáška na tému (cca
45 min), potom príklady z praxe,
modelové situácie a diskusia.
Kde? Národné tenisové centrum
NTC – salónik č. 3.
Za koľko? Účastnícky poplatok
je 10,- EUR (v prípade záujmu si
účastníci môžu zakúpiť metodické
materiály k danej téme).
Kedy? 15. júna 2011 v čase 17.30 19.00 hod. Záväznú prihlášku posielajte na mailovú adresu: emilmiske@
gmail.com, mobil: 0903 256874
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Jubilujúci „makač roka“
Viacerí tomu nechceli veriť, ale je to pravda. Walter SIEBENSTICH,
prevádzkar Národného tenisového centra v Bratislave, oslávil v apríli
70. narodeniny. Ide o pána štíhlej postavy (preto tie pochybnosti
o jeho veku), priateľskej povahy, so zmyslom pre humor, ktorého život
je spätý so športom. Ako učeň hrával hokej, neskôr bol futbalovým
brankárom v Rapide Petržalka a po ňom pozemným hokejistom
v Kovosmalte Petržalka, v ktorom chytal svetoznámy Vlado Dzurilla.
A čo tenis?
Začal ho hrať môj stredný syn
Erich, ktorý si však zlomil nohu
a na dlhý čas nemohol naň ani pomyslieť. No najmladší syn Richard,
ktorý bol vo federálnej a slovenskej
reprezentácii od dvanástich rokov
a stal sa niekoľkokrát majstrom, hral
aj počas vysokoškolského štúdia.
Ako člen Bratislavského tenisového
zväzu som mal dlhodobo na starosti
akciu Hraj tenis, Slovenko! Potom
som roky pôsobil v klasifikačnej komisii, ale trochu som aj rozhodoval
a 10 rokov som bol sekretárom na
medzinárodnom turnaji juniorov,
ktorý sa doteraz hrá na dvorcoch
Právnika v Petržalke. Vo zväze pôsobím profesionálne bezmála dve
desaťročia. Stačí?

0:2 na sety. Boli to nervy! Ale „veselo“
bolo často aj v klasifikačnej komisii,
lebo v záplave papierov sa mohlo
ľahko niečo prehliadnuť. Našťastie,
reklamácie boli zriedkavé a vždy sme
ich dokázali s úspechom vyriešiť.
Bratislavských motoristov trápia výtlky na cestách. Vraj ste ich
pred NTC nedávno iniciatívne
likvidovali. Je to pravda?
Prekvapuje ma, že si to ešte niekto
pamätá. Hnevalo ma, že pred takým
krásnym športoviskom, na ktoré
môže byť Bratislava právom hrdá, sú
výtlky. A tak som si z neďalekej stavby vypýtal pár kýbľov cementu a na
čas bolo po probléme. No cementu
už teraz niet, ale výtlky sú tam zasa!
Zdá sa však, že to nikoho nemrzí...

O vás je všeobecne známe, že
Ani náhodou. Veď za tie dlhé
nenarobíte veľa rečí. Za vás hovoroky musíte mať kopu zaujímavých
ria činy. Preto vám právom patrí
skúseností a zážitkov. Ktoré vám
titul tradične udeľovaný na zväze
najviac utkveli v pamäti?
„makač roka“...
Zo zážitkov jednoznačne ten
Som rád, že to ľudia okolo mňa
z Prešova. Roku 2001 sme tam hrali
takto vnímajú, no úprimne poviem,
s Čile o záchranu vo svetovej skunijako si na tom nezakladám. Je to
pine Davis Cupu a vzdúvala sa tam
celkom jednoduché: keď sa dá, snapalubovka. Lopta mala nepravidelné
žím sa pomôcť! A to je všetko.
odskoky, takže sa na nej nedalo hrať.
✪ ✪ ✪
Poriadne sme sa nadreli, kým sme ju
dali do poriadku. Ale oplatilo sa, lebo
K záplave gratulantov sa, akože
sme napokon vyhrali 3:2. Nezabud- ináč, pripája aj naša redakcia.
nuteľný zápas tam odohral Hrbatý. Lebo v prípade nášho jubilanta
V rozhodujúcom boji o tretí bod vy- naozaj platí to známe: čo slovo to
hral nad Riosom, hoci už prehrával skutok!
-rik

Na torte pre jubilanta Waltera SIEBENSTICHA nesmela chýbať typická ozdoba
– tenisová sieť a lopty
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Kredity za tenis v školách
Prvé školenia v rámci projektu Tenis do škôl sa stretli s dobrým ohlasom
Projekt Tenis do škôl, ktorý
vznikol roku 2008 z iniciatívy
STZ sa, v spolupráci so Štátnym
pedagogickým ústavom, začal
realizovať v školách o rok neskôr.
Ministrovo školstva ho následne
schválilo a tenis sa zaradil do
učebných osnov medzi tradičné
športy ako futbal, basketbal,
hádzaná, volejbal.
Výučbe základov tenisu sa od
začiatku venujú učitelia prvého
stupňa ZŠ. Pravda, doposiaľ bez
nároku na ocenenie. Odteraz
každý učiteľ, ktorý absolvuje
špeciálne školenie organizované
Metodicko-pedagogickým centrom Ministerstva školstva SR
a Slovenským tenisovým zväzom,
môže získať šesť kreditov do ďalšieho profesijného a kariérneho
rastu. Získané kredity učiteľom
pomôžu aj k zlepšeniu platu.
Pochopiteľne, to je motivácia, aby
sa venovali projektu Tenis do škôl
(oficiálny názov Tenis v základnom učive na I. stupni ZŠ).
Prvé májové školenie absolvovalo v NTC 22 učiteľov, ďalšie
o týždeň neskôr 24. Dva dni Absolventi školenia v NTC a zväzový koordinátor Rudolf HORVÁTH s oficiálnou vizitkou projektu
trvajúce školenie pozostávajúce
z teoretickej, no najmä praktickej časti, ocenili poslucháči
vo svojich e-mailoch zaslaných
Márii Roučkovej z MetodickoIveta Viglašová, ZŠ Vrútocká, na hodinách TV), nácvik forhendu,
pedagogického centra.
Marcela Berešová, ZŠ Kulíškova:
Rudolf Horváth, zväzový koorDňa 13. a 14. 5. 2011 som absolvovala Bratislava: Ďakujem Vám za vzde- bekhendu, hracie výmeny, nácviky
dinátor projektu, vyzdvihuje záškolenie zamerané na výučbu tenisu lávanie, ktoré bolo pripravené na podania a prijímania podania, súťaujem učiteľov o získanie nových
na 1. stupni ZŠ. Napriek mojim už vysokej profesionálnej úrovni. Orga- že v dvojhre i vo štvorhre. Vládla prípoznatkov v tejto oblasti. „Učiteskôr nadobudnutým zručnostiam nizácia podujatia bola naplánovaná jemná atmosféra, každý odchádzal
lia pochopili, že deti sa nemusia
a schopnostiam v tenise, som bola podľa vopred pripraveného časového príjemne naladený a vyšportovaný.
pod ich vedením naučiť hrať
rada, že som sa na školení zúčast- harmonogramu a všetkým prítom- Pri vyučovaní nám určite pomôžu
tenis. Mali by sa predovšetkým
nila. Pripomenula som si metodické ným učiteľom vyhovovala. Praktické písomné prípravy na jednotlivé hohýbať, športovať, postupne nájsť
postupy, hry ktoré spestria vyučovacie cvičenia ste pripravili pre všetky diny. Získané vedomosti i zručnosti
v tomto športe záľubu. A neskôr
hodiny, žiakov motivujú a podporia vekové skupiny účastníkov, bola využijem nielen na hodine TV, ale
aj cestu ako ho hrať,“ hovorí
súťaživosť. Všimla som si, že aj ko- dodržaná aj psychohygiena. Verím, aj pri krúžkovej činnosti. Určite sa
Horváth.
legyne, ktoré nikdy nedržali tenisovú že nielen ja, ale aj moje kolegyne, zúčastním aj na ďalšom vzdelávaSeriál školení bude na pôde
raketu v ruke, odchádzali s tým, že si boli s týmto vzdelávaním spokojné. ní. Pri takom náročnom povolaní,
NTC, ale i na ďalších miestach na dokážu vo svojom voľnom čase zahrať Každá učiteľka si prakticky vyskúšala aké máme my, učitelia, nám takéto
tenis na slušnej úrovni. So školením základné lokomočné pohyby, príprav- vzdelávanie nielen pomôže získať
Slovensku, pokračovať. Informásom bola spokojná, ako aj s príjem- né cvičenia s loptičkou a raketou, nové zručnosti, kompetencie, ale aj
cie o termínoch nájdu záujemcopohybové hry (môžeme ich využiť zrelaxovať. Ešte raz veľká vďaka!
via na stránke: www.mpc-edu.sk.
nými lektormi.
(red.)

Ohlasy učiteliek

Na Musa Spring Cup poriadne zapršalo
Organizátori mienia – počasie
mení. Taký je však tenis. Musa Spring
Cup znie ideálne, ale tretia májová
nedeľa mala od jari v názve ďaleko.
V Čilistove, dejisku ďalšieho podujatia tenisových nadšencov patriaceho do série projektu www.zasportujsioepn.sk, bezmála celý deň lialo, čo
viacerých odrádzalo prísť na kurty.
Ozajstní tenisoví skalní však predsa
len vytrvali a turnaj, ktorý sa začal
v sobotu, v nedeľu dohrali. Vďaka
spolupráci s blízkym hotelom Kor-

morán, ktorý zabezpečil stravu a pre
tých, čo mali záujem, aj ubytovanie
so zľavou, sa mali účastníci turnaja
kde schovať pred dažďom.
„Tohto roku nás počasie naozaj
sklamalo. A na potvoru víkendy
predtým i potom boli pekné. Iba
na ten náš zapršalo...“ s ľútosťou
skonštatovala Miriam Ďuricová
zo štábu organizátorov.
(md)
Víťazi dvojhier na Musa Spring Cup
Marcel TKÁČIK a Dominika BARTOVÁ

Za L. Ančincom
Dlhoro čný hráč, tréner
a funkcionár žilinského klubu
Ladislav Ančinec, manžel členky
Siene slávy slovenského tenisu,
zomrel náhle v apríli niekoľko
dní po tom, čo si ešte osobne
pozrel v NTC fedcupové stretnutie Slovenska so Srbskom. Do
poslednej chvíle bol aktívnym
členom ako predseda revíznej
komisie TK Žilina. Ako tréner
vychoval veľa dobrých hráčov
a hráčok.
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River Park Kids Run prilákal na nábrežie Dunaja dve stovky detí, ktoré sa tešili prítomnosti Dominiky Cibulkovej aj Dominika Hrbatého

River Park Kids Run sa vydaril
Od nápadu k realizácii delil tentoraz majsterku sveta vo štvorhre
Janette Husárovú iba mesiac. Bývalá
tenisová profesionálka ako organizátorka turnajov je i propagátorkou
športu detí. Pre ne vymyslela River
Park Kids Run, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 14. mája na bratislavskom
nábreží v River Parku.

Deti súťažili na tratiach od
50 do 700 metrov v piatich
vekových kategóriách od
dvoch do deviatich rokov. Súčasťou podujatia,
na ktorom sa manažérsky
podieľal aj spoluautor nápadu Gabriel Baran, niekdajší
triatlonista, momentálne tréner

plavcov J&T Sportteamu,
bol aj Wilson minitenis
s hviezdami. Pochopiteľne – tenisovými, ktorými boli Dominik Hrbatý
a Dominika Cibulková.
„Okrem toho, že rozdávali
autogramy, najlepším odovzdávali ocenenia. Boli výluč-

ne športové – letné tenisové tábory,
plavecké kurzy, tenisové rakety...
Každý z malých bežcov dostal v cieli
medailu,“ referuje organizátorka
Janette Husárová. Moderátorom
popoludnia s účasťou bezmála dvoch
stoviek detí bol tenisový fanatik Peter
Kočiš, záverečnú diskotéku si zobral
na starosť DJ Marcus.

Vozičkári sa rozlúčili s elitou
Slovakia Open 8. - 12. 6. 2011 – šanca na zisk bodov do rebríčka
Svetový vozičkársky tenis mal v tomto
roku vyvrcholenie v Južnej Afrike, kde sa
na univerzitnej pôde v Pretorii 24. apríla až
1. mája uskutočnil Svetový pohár. Slovensko skončilo na 15. mieste a z prvej svetovej
skupiny zostúpilo.
V tomto roku sa World Team Cup hral naposledy vo formáte, kde boli dve šestnásťčlenné
svetové skupiny. Od roku 2012 sa mení formát
súťaže a v prvej aj druhej svetovej skupine bude
iba 12 miest. Táto skutočnosť, keď z prvej svetovej

skupiny vypadlo až 6 tímov, ovplyvnila vystúpenie
Slovákov. Ale aj fakt, že naši reprezentanti boli
výrazne oslabení neúčasťou Jozefa Felixa a Mareka
Gergelyho. Rodina a študijné povinnosti dostali
prednosť. Napokon Slovensko pod vedením reprezentačného trénera Petra Rusňáka reprezentovali
David Chabreček a Tomáš Masaryk, ktorí svojim
prístupom k reprezentácii zachránili Slovensko
pred prípadnými kvalifikáciami v nasledujúcich
rokoch.
Masaryk hral v elitnej skupine s najťažším
postihnutím a navyše obaja museli odohrať
všetky zápasy bez nároku na regeneráciu, čo je

Slováci na SP – zľava Tomáš MASARYK, David CHABREČEK a tréner Peter RUSŇÁK (v červenom
tričku)

obdivuhodný výkon.
Konečné poradie SP
Uvedené skutočnosti
1.
Holandsko
sa výrazne podpísali
2.
Francúzsko
na konečnom umiest3.
Švédsko
není našich tenistov
na vozíku. Postupne
4.
Kórejská republika
podľahli 3. nasade5.
Poľsko
nej Veľkej Británii,
6.
Belgicko
Španielsku, Nemec7.
V. Británia
ku - zhodne 0:3 a až
8.
Rakúsko
v poslednom zápase
9.
Argentína
o umiestnenie na 15. 10.
Španielsko
- 16. mieste zdolali 11.
Thajsko
Kolumbiu 2:1. Tento 12.
Austrália
výsledok znamená, že
13.
Nemecko
Slovensko na budúco14.
Brazília
ročnom Svetovom po15.
SLOVENSKO
hári bude hrať v dru16.
Kolumbia
hej svetovej skupine.
Po sedemročnom
úspešnom účinkovaní medzi svetovou elitou je
to nepríjemné konštatovanie. Najmä preto, že
sa začalo kvalifikačné obdobie pred letnou paralympiádou v Londýne 2012 a naši hráči budú mať
čo robiť, aby zopakovali trojnásobné zastúpenie
v Pekingu 2008.
Zároveň je to aj výzva na riešenie generačných
problémov v reprezentácii. Potrebné je skvalitniť
prácu hlavne s mladými a talentovanými hráčmi.
Príkladom nám môže byť Španielsko, ktoré po
niekoľkoročnej cieľavedomej práci získalo na SP
titul v juniorskej kategórii.
Prvú možnosť zapísať si body do rebríčka budú
mať naši reprezentanti už v júni v Bratislave, kde
sa 8. - 12. 6. 2011 v areáli Slávie Agrofert uskutoční
už tradičný turnaj Slovakia Open 2011 s dotáciou
15 000 USD.
František PISARČÍK
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Williamsky
odkladajú návrat
Americká tenistka Venus Williamsová sa odhlásila z tohtoročného
turnaja Roland Garros len 24 hodín
po tom, čo tak spravila jej mladšia
sestra Serena. Pôjde tak iba o druhý
grandslam od roku 2003, na ktorom
sa nepredstaví ani jedna z nich.
Sedemnásobná gradslamová víťazka informovala organizátorov
turnaja na parížskej antuke o svojej
neúčasti prostredníctvom svojho
agenta Carlosa Fleminga. Tridsaťročná tenistka sa na kurte neobjavila od
januára, keď pre zranenie bedrového
kĺbu po pár minútach skrečovala
zápas 3. kola na Australian Open.
V druhej polovici minulého roka ju
zase limitovalo zranenie kolena.
Serena, víťazka 13 granslamov, sa
ospravedlnila z neúčasti ako prvá,
desať dní pred parížskym štartom.
Američanka nehrala na turnaji WTA
od júla po dvojnásobnej operácii chodidla a neskôr pre krvnú zrazeninu
na pľúcach. Obe sestry v minulosti
figurovali na mieste svetovej jednotky,
no v dôsledku rôznych zdravotných
problémov sa Serena prepadla na 17.
a Venus až na 29. miesto rebríčka.
Kým v prípade Sereny nie je známy
dátum návratu na kurty, Venus by
sa podľa Fleminga mala objaviť na
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turnaji v anglickom Eastbourne,
ktorý odštartuje 11. júna a bude jej
prípravou na tohtoročný Wimbledon.
Obe sestry chýbali na niektorom zo
štyroch hlavných turnajov sezóny
dosiaľ iba v roku 2003, keď Serene
v účasti na US Open zabránilo zranenie kolena a Venus nemohla štartovať
pre problémy s brušným svalstvom.
Na grandslamoch sa pravidelne,
zväčša obe, zúčastňujú od roku 1998.

Typická ex travagancia sestier
Williamsových – hore gala, dole
tenisky...

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov

ITF/TE Grade 4 „ Slovak Open 2011“
13. - 16. august 2011
Organizátor:
Usporiadateľ:
Termín:
Riaditeľ:

STZ
TK Spišská Nová Ves - Jánskeho 1
13. - 16. august 2011
Ladislav Mačupa
Zimná 51, 05201 Spišská Nová Ves
Tel: 0905 271 828
Fax: 053 4426132
E-mail: macupa@post.sk
Uzávierka prihlášok: 4. august 2011 (písomne)
Peter Vlk
Trieda 1. mája
05205 Spišská Nová Ves
Tel: 0918589024
E-mail: vlkpeter@yahoo.com
Vekové kategórie: dvojhra
muži 35+ - 85+,
ženy 35+ - 40 + -45+
štvorhra
muži 35+, 45+, 55+, 65+, 75+
ženy: 35+ - 45+
Prezentácia:
muži 35+ - 40 +, 13. 8. do 9.00 hod.
45+ - 60 +
13. 8. do 11.00 hod.
65+ - 85 +
14. 8. do 11.00 hod.
ženy 35+ - 45 + 14. 8. do 11.00 hod.
Systém hry:
Podľa pravidiel ITF – Seniors Regulations 2011
Povrch:
antuka
Lopta:
Wilson US Open
Vklad:
15 eur
Ubytovanie:
rezervovať u usporiadateľa najneskôr do 7. 8.
2011. Po tomto termíne usporiadateľ negarantuje
zabezpečenie ubytovania.

Rozpis letných majstrovstiev slovenskej
republiky v tenise seniorov na rok 2011
„DIXON TENISIA CUP 2011“
A/
Všeobecné ustanovenia
1. Riadiaci orgán: STZ
Počet účastníkov v každej veko2. Kategórie: Dvojhra – M35+,
vej kategórii je neobmedzený.
M40+, M45+, M50+, M55+, 8. Hospodárske podmienky:
M60+, M65+, M70+, M75+,
Účastníci štartujú na vlastné
M80+, M85+, Ž
náklady. Vklad 5,- € platia
Štvorhra – M35+, M45+, M55+,
len vopred NEprihlásení
M65+, M75+, Ž
hráči cez systém Zasportuj3. Dátum: 1. – 3. 7. 2011
SiOpen. Usporiadateľ hradí
4. Povrch : Antuka – 12 dvorcov
delegovanému rozhodcovi
5. Usporiadateľ:
cestovné, stravné, ubytovanie
TC Dixon Tenisia B. Bystrica
a odmenu za výkon funkcie
6. Organizačný výbor:
podľa platného sadzobníka
Riaditeľ: Marek Novák
odmien. Odmena musí byť
Zástupca riaditeľa:
zdanená. Refundácia mzdy sa
Juraj Sninský
neposkytuje.
Vrchný rozhodca:
9. Titul: jednotlivých disciplín
Dagmar Regendová
získajú titul „Majster SR na
Zástupca vrchného rozhodcu:
rok 2011“, finalisti dvojhry aj
Štefan Kuňák
štvorhry dostanú diplomy a
Zdravotník:
medaily, porazení semifinalisti
Jana Ternuščáková
dostanú diplomy.
Kontaktná osoba:
10. Povinnosti hráčov:
Marek Novák,
a) Š t a r t ov ať m i n i m á l n e
m.: 0905524647,
v jednej z vypísaných dise-mail: marektenis@zoznam.sk
ciplín (dvojhra alebo štvor7. Prihlášky: do 29. 6. 2011
hra), riadne dohrať súťaž
cez systém www.zasportujsiob) Nevzďaľovať sa počas účasti v súťaži, bez súhlasu
pen.sk
riaditeľstva, z tenisových
Štartovať môžu len hráči, ktorí
dvorcov.
sa osobne prezentujú a majú
platnú registráciu v STZ. Bez 11. Informácie: podávajú organizační pracovníci MSR. Uspouhradenia vkladu môžu štartoriadateľ zabezpečí ubytovanie
vať iba hráči, ktorí sa prihlásia
pre rozhodcu a na základe
na majstrovstvá do 29. júna
písomných požiadaviek aj pre
cez systém zasportujsiopen,
hráčov. Požiadavky na ubyneprihlásení hráči môžu byť
tovanie treba zaslať písomne
prijatí do súťaže len v prípade,
usporiadateľovi najneskôr 14
že počas prezentácie na mieste
dní pred otvorením M SR.
konania uhradia vklad 5,- €.

B/
Technické ustanovenia
1. Predpis: hrá sa podľa platných
pravidiel tenisu, súťažného
poriadku, predpisu pre súťaže
seniorov 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 rozhodujúci 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: Štartovať
môžu len hráči, ktorí sa osobne prezentujú a majú platnú
registráciu v STZ. Bez uhradenia vkladu môžu štartovať
iba hráči, ktorí sa prihlásia na
majstrovstvá do 29. júna cez
systém zasportujsiopen. Neprihlásení hráči môžu byť prijatí
do súťaže len v prípade, že počas
prezentácie na mieste konania
uhradia vklad 5,- €.
7. Prezentácia:

M 55+ - 85+:
1. 7. 2011 do 10:00 hod.
M 45+ - 50+:
1. 7. 2011 do 12:00 hod.
M 35+ - 40+:
2. 7. 2011 do 10:00 hod.
Ž: 2. 7. 2011 do 11:00 hod.
8. Žrebovanie: po skončení
prezentácie
9. Časový rozpis: zverejní riaditeľstvo po vyžrebovaní
10. Lopty: WILSON US OPEN.
Na každý zápas 1. kola dvojhry
a finále 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 hracie 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 niektorej kategórii mužov neprihlásia minimálne traja účastníci (páry), v danej kategórii sa
MSR neuskutočnia a hráča/-ov
(dvojicu/-e) preradí rozhodca
do nižšej vekovej kategórie.

Medzinárodný turnaj staršieho dorastu, 7. - 14. august 2011

Medzinárodný turnaj mladšieho žiactva, 8. - 14. august 2011

ITF 4 U18 „Žilina Junior Open 2011“

TEJT U12 „Michalovce Cup U12 2011“

Miesto:
TK Žilina, Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ turnaja: Ing. Anton Blaško
Tel./Fax: 041/2861217, mobil: 0903 310381
e-mail: office@tenisovyklubzilina.sk
web. www.tenisovyklubzilina.sk
Prihlášky (písomne): ITF/cez IPIN hráča
Fax: +44 208 392 4735 (oficiálny formulár ITF)
Informácie na: www.itftennis.com/juniors
V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na STZ alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok: 12. júl 2011 do 14.00 GMT!!!
Termíny:
kvalifikácia, 7. - 8. 8. 2011, hlavná súťaž, 9. - 14. 8. 2011
Prezentácia:
kvalifikácia – sobota, 6. 8. 2011, 16.00 – 18.00 hod. v TK
hl. súťaž – pondelok, 8. 8. 2011, 16.00 – 18.00 hod. v TK
Počet štartujúcich: kvalifikácia - 48 chlapcov + 48 dievčat
hlavná súťaž - 48 chlapcov + 48 dievčat.
Povrch /Lopty: antuka – 8 dvorcov / Wilson Australian Open
Vklady:
kvalifikácia – 30 USD, hlavná súťaž – 50 USD
Ubytovanie:
rezervovať písomne do 3. 8. 2011
Všetci hráči, ktorí sa chcú prihlásiť/hrať na turnaji, musia mať platný
a zaplatený IPIN!

Miesto:

STS Michalovce
Hviezdoslavova ulica
Povrch:
Antuka - 6 dvorcov
Lopta:
Wilson US Open
Riaditeľ turnaja: Milan Janošov / 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
Uzávierka prihlášok: 12. júl 2011 do 14.00 GMT!
V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na STZ alebo usporiadateľovi!
Hlavná súťaž:
dvojhra CH - 48
štvorhra CH - 24
dvojhra: D – 48, štvorhra: D - 24
súťaž útechy CH + D - 24
Prezentácia:
Chlapci + Dievčatá: nedeľa 7. 8. 16.00 – 18.00 hod
Vklad:
25 EUR
Ubytovanie:
rezervácia ubytovania písomne (mailom) u zástupcu
riaditeľa turnaja najneskôr do 2. 8. 2011
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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
olga.liptakova@stz.sk
921 01 Piešťany
Tlačové oddelenie
tel.: 033/77 42 675
Medzinárodný úsek
Šéfredaktorka:
fax.: 033/76 26 628
Sekretár:
PhDr. Zuzana Wisterová
tel. byt: 033/76 22 341
PaedDr. Ľubomír Páleník
tel.: 02/492 09 881
mobil: 0905 315 539
tel.: 02/492 09 877
zuzana.wisterova@stz.sk
Úradné hodiny:
fax: 02/492 09 879
Počítačové oddelenie
pondelok, streda
lubomir.palenik@stz.sk
Správa siete
15.00 - 17.00 h
Športovo-technický úsek:
Ing. Augustín Straka
utorok, štvrtok, piatok
Sekretárka:
augustin.straka@stz.sk
9.00 - 11.00 h
Ing. Janka Siebenstichová
Robert Mokráň
tel.: 02/492 09 886
STREDOSLOVENSKÝ
robert.mokran@stz.sk
fax: 02/492 09 879
TENISOVÝ ZVÄZ
janka.siebenstichova@stz.sk
BRATISLAVSKÝ
Alena Černušáková
Sekretárka
TENISOVÝ ZVÄZ
tel.: 02/492 09 887
Dagmar Regendová
alena.cernusakova@stz.sk
dagmar.regendova@stz.sk
Sekretár
Zdena Šuhajová
Doc. Ing. Michal Nemec, PhD. Sídlo: Partizánska cesta 93,
tel.: 02/492 09 886
975 84 Banská Bystrica
michal.nemec@stz.sk
zdena.suhajova@stz.sk
Listový kontakt:
Sídlo: Príkopova 6,
P. O. Box 158,
831 03 Bratislava
STZ MARKETING
tel./fax.: 02/492 09 876
975 84 Banská Bystrica
spol. s r. o.
mobil: 0903 207 642
tel./fax: 048/41 42 307
Úradné hodiny:
tel. byt: 048/42 54 266
Príkopova 6,
Pondelok: 9.00 - 13.00 h
mobil: 0905 91 81 01
831 03 Bratislava
Utorok a štvrtok:
Úradné hodiny:
Finančný riaditeľ
14.00 - 18.00 h
pondelok - piatok
Ing. Ivan Greguška
9.00 - 15.00 h
tel.: 02/492 09 805
ZÁPADOSLOVENSKÝ
ivan.greguska@stz.sk
TENISOVÝ ZVÄZ
VÝCHODOSLOVENSKÝ
Marketing
TENISOVÝ ZVÄZ
Sekretár
Ing. Andrea Kostíková
Sekretár
Miroslav Repík
mobil: 0903 184 234
Ing.
František
Krepelka
zapadotenis@stonline.sk
tel.: +421/2/4920 9885
krepelka@azet.sk
Sídlo: TK Kúpele Piešťany,
andrea.kostikova@stz.sk
Sídlo:
E. Belluša 2
Pokladňa:
Vodárenská 15,
Listový kontakt:
Oľga Liptáková
041 01 Košice
Pod Párovcami 14,
tel.: 02/492 09 880

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
Marketingová manažérka
Ing. Darina Štuchalová
mobil: 0903/221 552
tel.: 02/492 09 808
fax: 02/492 09 878
darina.stuchalova@stz.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

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