
Miloš MEČÍŘ rozdával v Michalovciach 
autogramy

m l a D Š i e 
Ž i a C t v o

S t r e D
tk nová Dubnica
Chlapci, dvojhra – Sf: 
Šobáň – Kurek 61, 63, Líška 
– Behúň 63, 62, f: Šobáň 
– Líška 62, 62, Štvorhra 
– f: Behúň, Hozák – Šobáň, 
Líška 76(5), 62.
Dievčatá, dvojhra – Sf: 
Pucková – Barbuščáková 
62, 62, Viteková – Lacková 
61, 60, f: Viteková – Puc-
ková 64, 63, Štvorhra – f: 
Pucková, Viteková – Lacko-
vá, Odrášková 60, 61.

v Ý C H o D
1. tC Humenné 
Chlapci, dvojhra – Sf: 
Molčan – Klein 61, 62, 
Gajdica – Galdun 63, 75, 
f: Molčan – Gajdica 61, 
62, Štvorhra – f: Molčan, 
Gajdica – Galdun, Klein 
60, 63.
Dievčatá, dvojhra – Sf: 
Doláková – Gregussová 
64, 63, Kužmová – Majo-
rová 62, 61, f: Kužmová 
– Doláková 67(1), 61, 62, 
Štvorhra – f: Doláko-
vá, Kužmová – Gregus-
sová, Majorová 75, 61.

S t a r Š i e
 Ž i a C t v o

B r a t i S l a v a
Šk tC Dúbravka 
Chlapci, dvojhra – Sf: 
Caro – Vach 26, 60, 63, 
Matej Selecký – Marček 
64, 46, 62, f: Caro – Matej 
Selecký 26, 63, 64, Štvor-
hra – f: Vach, Kratochvíla 
– Matej Selecký, Michal 
Selecký 62, 76(5).
Dievčatá, dvojhra – Sf: 
Jablonovská – Hindická 
60, 60, Vasiľková – Streš-
náková 76(2), 64, f: Jablo-
novská – Vasiľková 62, 62, 
Štvorhra – f: Jablonovská, 
Drgalová – R. Šramková, 
Česneková 61, 76(1).

z Á P a D 
tC SPu aX-v nitra 
Chlapci, dvojhra – Sf: 
Belanec – Obal 63, 75, Cvik 
– Šmehyl 64, 75, f: Belanec 
– Cvik 63, 75, Štvorhra 
– f: Matej Vido, Brezovský 
– Polák, Gabriel 63, 61.
Dievčatá, dvojhra – Sf: 
Frišová – Juráková 36, 75, 
63, Staníková – Jablonická 
60, 61, f: Frišová – Sta-
níková 64, 62, štvorhra 
– f: Candráková, Staní-

ková – Juráková, Široká 
64, 76(3).

D o r a S t
S t r e D

tk Žilina 
Chlapci, dvojhra – Sf: 
Hostačný – Šimon 62, 62, 
Ďurovič – Lacko 75, 76(5), 
f: Hostačný – Ďurovič 60, 
60, štvorhra – f: Balážia, 
Lacko – Šimon, Bronček 
60, 61.
Dievčatá, dvojhra – Sf: 
Stanová – Houbová 46, 
76(3), 63, Záteková – Ko-
čičková 63, 63, f: Záteková 
– Stanová 63, 61, štvorhra 
– f: Svobodová, Liptaiová 
– Dudová, Stanová 63, 63.

v Ý C H o D
tk Spišská nová ves
Chlapci, dvojhra – Sf: 
Mucha – Samek 63, 63, 
Simčák – Bujňák 62, 61, 
f: Simčák – Mucha 62, 
61, štvorhra – f: Šipoš, 
Smoľák – Mucha, Tomaško 
64, 75.
Dievčatá, dvojhra – Sf: 
Markušková – Želinská 
64, 75, Šarišská – Oršu-
láková 64, 63, f: Šarišská 
– Markušková 76(6), 63, 
štvorhra – f: Markušková, 
Bessenyeiová – Šarišská, 
Jakcsiová 64, 61.

D o S P e l Í
B r a t i S l a v a

tk zohor 
muži, dvojhra – Sf: Kor-
myš – A. Kianička 62, 61, 
Macko – Milko 64, 46, 63, 
f: Macko – Kormyš 63, 64, 
štvorhra – f: Milko, Macko 
– Kormyš, Freyer 61, 60.
Ženy, dvojhra – Sf: Gá-
liková – Kuľhová 46, 63, 
62, Rebrová – Mihalovi-
čová 63, 64, f: Gáliková 
– Rebrová 75, 62, štvorhra 
– f: Gáliková, Mihalovičo-
vá – Popluhárová, Rebrová 
63, 46, 10:7.

z Á P a D 
t k  e l l i te  te a m  nové 
zámky
muži, dvojhra – Sf: Polo-
ma – Škrla 62, 62, Horný 
– Gajdošech 62, 76, f: Hor-
ný – Poloma 62, 63, štvor-
hra – f: Hofferík, Poloma 
– Kráľ, Miško 61, 63.
Ženy, dvojhra – Sf: Kr-
šáková – Moravčíková 60, 
60, Bašková – Horáková 
62, 61, f: Bašková – Kr-
šáková 62, 63, štvorhra 
- nehrala sa.
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Aktívny tenisový klub STŠ Michalovce využil 
prítomnosť olympijského víťaza zo Soulu ´88 Mi-
loša Mečířa na východe republiky (počas košického 
challengeru, ktorému šéfuje) a pozval ho medzi 
svojich členov. 

„Pre všetky deti to bol perfektný zážitok,“ píše 
nám michalovský tréner Tibor Lešniak. Daviscu-
pový kapitán rozdával autogramy deťom a potom 
nasledovali aj najstarší. „Radil ako hrať a hlavne deti 
povzbudil,“ poznamenáva Lešniak, ktorého pozva-
nie do Michaloviec v minulosti prijali aj Dominika 
Cibulková, Pavol Červenák, Hrbatého kondičný 
tréner Ivan Gabovič a teraz sa členovia klubu mohli 
stretnúť s Milošom Mečířom.

Tréning a prístup detí deň po návšteve slovenského 

daviscupového kapitána, ktorého prepravu ochotne 
zabezpečil Autostyl Peugeot Michalovce, mal úplne 
iný nádych ako obvykle. 

V Michalovciach sa tešia z postupu mladších žia-
čok do RL I, Lukáš Smoľák a Ester Besseniyeiová sa 
stali majstrami regiónu vo štvorhre a Nikola Seničo-
vá postúpila do celoštátneho finále Kids Cupu 2009, 
keď vo finále turnaja v Betliari zdolala Popradčanku 
Takáčovú 6:3. Je dobré, že deti do 9 rokov dokazujú, 
že len systematickou prácou prichádzajú výsledky. 
Klub má v prvej polovici sezóny za sebou úspešnú 
organizáciu turnaja ITF s dotáciou 10 000 USD. 
Žiaľ, extraliga je pre ženy Michaloviec na ďalšiu 
sezónu zatvorená. Aj keď vypadli, patrí im vďaka 
za reprezentáciu mesta a klubu. 

Radosť z Mečířa

V Záhorskej Bystrici sa pod záštitou manželov Krúpovcov konal v máji už 5. ročník Záhorák Open.  
Na turnaji sa zúčastnilo 16 mužských dvojíc, (hráči boli vo veku od 16 do 69 rokov). Turnaj vo štvorhre 
sa hral v 4 skupinách, v ktorých boli po 4 dvojice, prvé dve postúpili do štvrťfinále. Ďalej sa už hralo 
vylučovacím spôsobom. Vo finále zvíťazila dvojica Oravkin – Straňák, ktorá zdolala pár Lipčák – Lexa,  
na 3. mieste skončili otec a syn Dujčíkovci. Príjemným prekvapením bola pekná účasť žien – prišiel poltu-
cet. Okrem solídnych výkonov priťahovala pozornosť aj vyšportovaná ženská krása. Zvíťazila Brngálová  
pred Krúpovou a Zavarskou. Na snímke účastníci turnaja Záhorák Open 2009.

letné majstrovstvá regiónov 2009 
23. 5. 2009 (2. časť)
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ŠPORTOVÝ KLUB 
TENIS CENTRUM DÚBRAVKA

Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

Sponzor 26 tenisových turnajov
MiSo TOUR 2009

TENISOVÁ ŠKOLA 
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 / 240532

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

T E N I S O V É  R A K E T Y :

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

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

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

BABOLAT AERO PRO DRIVE HEAD MicroGel Instinct
HEAD MicroGel Prestige MP

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

OBJEDNÁVKY: 
Mgr. MICHAL VAVRO 

0915 / 417 334
www.miso.ofirme.sk

miso.sro@inethome.sk

Člen Siene slávy Slovenského teni-
sového zväzu Karol ŠAFÁRIK, ab-
solvent štúdia na Katedre inžinierskej 
geológie na Prírodovedeckej katedre 
UK a diaľkového štúdia trénerstva 
na FTVŠ v Bratislave, oslavuje svoje 
sedemdesiate narodeniny (7. júla) 
v plnom zdraví.

Bývalý vynikajúci tenista, ktorý 
vyrastal na dvorcoch Lokomotívy 
Bratislava, kde ako 11-ročný zbie-
ral loptičky takým esám vtedajška 
akými boli Vrba, O. Meruňka, Buliš 
a Košinár, je aj dnes plný energie. 
Z rozhovoru s ním vysvitá, že by  sa 
vari aj rozkrájal, len aby slovenské-
mu tenisu pomohol. Tak mu jeho 
postavenie leží na srdci...

Najlepšie výsledky dosahoval 
(už ako hráč Slovana Bratislava) 
v rokoch 1961 – 62. Roku 1961 
vyhral doma všetky turnaje, až na 
majstrovstvá ČSSR, na ktorých pod-
ľahol v semifinále Javorskému, o rok 
neskôr na MM ČSSR ho vo finále 
zdolal Maďar Gulyás. (Podrobnejšie 
o jeho hráčskych a neskorších tré-
nerských úspechoch sa dočítate na 
www.stz.sk).

Súčasný metodik a tréner Slovana 
Bratislava je dnes denno-denne na 
dvorcoch, kde pozorne sleduje jed-
notlivé hráčky a hráčov, s ktorými sa 
delí o svoje bohaté skúsenosti.

„Keď som bol osobným trénerom 

nejakého hráča, či hráčky, pokladal 
som ich takmer za členov svojej 
rodiny, veď často som s nimi strávil 
viac hodín denne ako ich rodičia. 
Zaujímal som sa aj o to, ako prospe-
rujú v škole a napokon o všetko, čo sa 
ich týkalo. Všemožne som sa snažil, 
aby sa naučili dokonale rozumieť 
tenisu, aby mohli lepšie pochopiť, čo 
od nich žiadam. Vtedy všetko lepšie 
fungovalo. Pri tréningoch som sa 

primerane venoval aj teórii, lebo hráč 
musí vedieť, čo tréner od neho chce 
a prečo má hrať tak, ako hrá. Nestačí 
len bezhlavo búchať do lopty, ako to 
dnes, žiaľ, dosť často vidím. 

Tréner musí svojho zverenca do-
konale poznať, aby bol schopný zistiť, 
v čom spočíva jeho talent. Lebo talent 
má množstvo podôb a pri raste hráča 
je rozhodujúci. Viacerí ľudia, točiaci 
sa okolo tenisu, tvrdili napríklad 
o Lendlovi, že nemal talent. A čo jeho 
talent znášať tvrdú drinu, to nebol 
talent? A kam až to Lendl dotiahol! 

Alebo. Niekto má talent na útočnú 
hru, ale ak to tréner nepostrehne 
a jeho talent nepodporí, môže to rast 
hráča negatívne ovplyvniť.“

A čo nášho jubilanta momentálne 
najviac trápi v súvislosti s úrovňou 
nášho tenisu?

„V prvom rade to, že rodičia pre-
vzali až 80 percent povinností tré-
nerov. Pravda, v našich pomeroch 
by to bez ich pomoci nešlo, ale treba 

si uvedomiť, že nie sú odborne na 
takej úrovni, aby mohli dať svojim 
deťom to, čo kvalifikovaný tréner, 
ktorý chápe svoju prácu ako  poslanie. 
Takzvaným „nosičom vody“, ktorí sa 
na tenise a rodičoch svojich zverencov 
iba priživujú, to vyhovuje. Keďže 
nechcú prísť o lukratívny zárobok, nie 
sú k svojim zverencom primerane kri-
tickí, odkrútia si tréningové hodiny, 
za ktoré sú platení a tým to pre nich 
hasne. Často chýbajú na turnajoch, 
na ktorých ich zverenci hrajú, takže 
nemajú prehľad o kvalite ich hry 

a o kvalite hry ich súperov ani neho-
voriac. Taký tréner ľahko podľahne 
nátlaku rodičov a podporuje ich 
honbu za bodmi pre ich deti. A to je 
choré. Ukazuje sa totiž, že z mnohých 
našich nádejí sú už v dorasteneckom 
veku tenisoví invalidi, ktorí takmer 
celkom stratili nádej na ďalší vý-
konnostný rast. Nezabudnuteľný 
Fero Vrba mi raz na letokruhoch 
duba ukazoval, že aj správne vedený 
hráč s pribúdajúcim vekom nielen 
získava, ale aj stráca. Získava cenné 
skúsenosti, ale stráca lebo sa opotre-
bováva fyzicky i psychicky. Ale koho 
to dnes zaujíma? 

Tréner musí byť osobnosť, lebo len 
tak môže odolávať diktátu rodičov. 

Myslím, že z tohto začarovaného 
kruhu sa môžeme dostať. Ale štát 
musí vynaložiť viac finančných 
prostriedkov na mládež, aby sa v te-
nisových strediskách všetkých úrovní 
mohli zdokonaľovať aj talentované 
deti nemajetných rodičov. Pritom 
však treba ostro sledovať produktivitu 
týchto zariadení. A v neposlednom 
rade treba mať pre mládež a dorast 
celý rad kvalitných domácich tur-
najov (s povinnou účasťou vybraných 
hráčov a hráčok), ktoré by mohli byť 
zárukou postupného rastu úrovne 
nášho tenisu. Už je najvyšší čas po-
riadne dupnúť na plyn!“

-rik

Má 70, ale vie 
dupnúť na plyn

Karol ŠAFÁRIK prijíma gratuláciu od svojho bývalého úspešného zverenca Miloša MEČÍŘA, keď v apríli 2007 oboch naraz uviedli do Siene slávy slovenského 
tenisu. V máji 2009 sa Šafárik ako kapitán víťazného extraligového tímu žien Slovana tešil z trofeje, ktorú preberá z rúk prezidenta STZ Tibora MACKA.
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Zladiť trénovanie s cestovaním, 
turnajovým životom aj so školou, 
kladie na mladých nielen fyzické, ale 
aj psychické nároky. Na tomto boha-
tom programe sa zúčastňuje pätica 
našich talentov: Horanský, Kovalík, 
Čepelová, Škamlová a Juhászová. Na 
prvom talianskom podujatí chýbala 
Škamlová, k štvorici sa pridala až v 
Miláne.

filip na rakete 
novozélanďana

Mestečko Santa Croce, či skôr 
dedina, ktorú je ťažko nájsť na mape, 
neďaleko svetoznámej Pise, sa môže 
chváliť kvalitným turnajom talentov, 
z ktorých nejeden zdobil a zdobí aj 
v súčasnosti svetové tenisové diania 
profesionálov.

Horanský si tu zahral akoby tré-
ningový zápas s kvalifikantom, ktorý 
sa zjavne uspokojil s postupom do 
hlavnej súťaže a Filipovi, ako štvr-
tému nasadenému, ani nevzdoroval. 
V druhom kole už bol na kurte Mu-
zaev. Ten má väčšie ambície. Dal ich 
jasne najavo v prvom víťaznom sete. 
Hral ako z veľkej knihy. Potom však 
Filip upokojil hru, získal lepší pre-
hľad a jeho údery nadobúdali väčší 
účinok ako súperove. „Povodil“ 
Rusa po kurte dlhými presnými zá-
sahmi, dobre nabiehal a zakončoval. 
Novozélanďan Lavie bol „čiernym 
koňom“ turnaja. V druhom kole 
otočil prehraný zápas a prebojoval sa 
až do finále. Žiaľ, v osemfinále aj cez 
nášho Horanského. Bol to kvalitný 
zápas, Filip bojoval o každú loptu, 
Lavie robil málo chýb, vie vyvinúť 
tlak na súpera a hrá odvážne.

Čepelovú súperka  
nepustila k tretiemu setu

Kovalík si dobre zahral už vo 
svojom prvom zápase s Ceccarellom. 
Hoci výsledok vyzeral jednoznačný, 
šikovný ľavák mu úporne vzdoroval. 
V druhom kole sa nášmu hráčovi 
nedarilo pretlačiť chorvátskeho 
kvalifikanta Kekeza. Na svoju výkon-
nosť bol trošku pasívny, jeho údery 
nemali patričnú dĺžku, hoci vie hrať 
aktívnejšie. I keď to v druhom sete za 
stavu 3:0 vyzeralo nádejne, Chorvát 
získal brejk naspäť a Kovalík prehral 
tesne oba sety.

 Čepelová bola štvrtá nasadená 
a favoriti často nemajú na ružiach 
ustlané. Janka narazila na kvalitnú 
súperku. Haasová hrá precízne, 
sebavedomo, dobre sa pohybuje. Jej 

údery sú jednoduché, rýchle. Ak ju 
Čepelová chce zdolať, musí podať 
jeden zo svojich dobrých výkonov. 
Tentoraz boli jej forhendy prevažne 
krátke, z čoho Nemka ťažila občas 
aj nábehom k sieti. Po tesne prehra-
nom sete zahrala Jana ešte niekoľko 
dobrých gemov. Keď hrala svoju 
hru, súperku rozbehala a aj forhend 
mal dostatočnú dĺžku. Nevyužila 
však dve výhody na 5:1. Súperka 
vtedy riskovala, triafala k čiaram, a 
naopak, naša juniorka dala niekoľko 
malých autov. K tretiemu setu sa 
nedostala.

juhászová si  
komplikovala koncovky

Juhászová, podobne ako Čepelo-
vá, bola predsadená a čakala na svoju 
súperku. Mala rešpekt z Američanky 
Minovej. Pamätala si prehru spred 
dvoch rokov. Dobre sa pripravila a 
pustila sa do nej zostra. Koncovky 
dlhých výmen jej vychádzali a hoci 
bolo 6:1, hra bola vyrovnanejšia ako 
výsledok. Aj druhé dejstvo prebieha-
lo podobne do stavu 5:3. Vivien mala 
niekoľko mečbalov, vzápätí bolo 5:5, 
viedla 6:5 a 40:0, ale ani to nestačilo. 
V kritickom stave zahrala húževnatá 
Minová výborne. Naša reprezentant-
ka sa tešila až po desiatom mečbale. 
O postup do štvrťfinále si Juhászová 
poradila aj s Taliankou Pillotovou, 
ktorá vyradila druhú nasadenú Pa-
raguajčanku Cepedeovú-Roygovú. 
Naša tenistka vybojovala prvý set, 
potom si dala zjavne „oddych“- pre-
hrala 1:6 a v treťom znova zabrala. 
Povzbudzovala sa a koncentrovaným 
výkonom si vybudovala vedenie 
5:0. Ale podobne ako v predchá-
dzajúcom dueli, zápas nevedela 
ukončiť. A tak sa hrali ešte štyri 
hry. Tú poslednú zvládla Vivien na 
nulu. Jej štvrťfinálovú účasť možno 
považovať za ďalší úspech na turnaji 
kategórie 1. Mladučká Putincevová 
(ročník 95) sa ale nenechala zastaviť 
v ceste za turnajovým víťazstvom 
a Juhászová - akoby to vedela - jej 
nedokázala vzdorovať.

vo štvorhre chlapci  
lepšie ako dievčatá

Horanský a Kovalík doteraz  
v debli nevynikali. Medzi svetovou 
špičkou mali skôr priemerné vý-
sledky, no práve v Taliansku sa pre-
svedčili, že majú na to aj vo štvorhre. 
Najskôr sa lopotili s Bielorusmi hneď 
v prvom kole a v supertajbrejku si 

za stavu 8:4 predčasne vydýchli. 
Čochvíľa viedli súperi 9:8 a 10:9. 
Šťastie sa im však neodvrátilo na-
dobro a predsa len postúpili. Filip 
sa vzápätí revanšoval za dvojhru 
Laviemu, ktorý s Argentínčanom 
Olivom vytvoril kvalitnú dvojicu. Aj 
ich však naši prekonali a v pavúku 
išli ďalej. Po dvoch vyrovnaných 
setoch rozohrali proti Brydolfovi a 
Draganjovi (obaja hrajú jednoručný 
bekhend) vyrovnaný supertajbrejk. 
Opäť, ako v predchádzajúcich dvoch 
zápasoch, boli v koncovke lepší. A 
vo finále iba potvrdili svoje kvality. 
Na dvorci stáli proti nim štvrtý 
junior svetového rebríčka Huang z 
Taiwanu a Scholz, urastený deblista 
z JAR. Naši sa pustili do súperov 
bez rešpektu a zakrátko získali prvý 
set. V druhom boli zasa jasne lepší 
súperi. Horanský s Kovalíkom však 
odohrali ukážkový supertajbrejk 

a po víťazstve 10:3 si prevzali ceny 
pre najlepších. Po celom areáli boli 
rozmiestnené vlajky krajín, ktorých 
zástupcovia na turnaji hrali. Naši 
mladí reprezentanti vyhrali finále 
na dvorci, kde im nad hlavami sym-
bolicky viala slovenská zástava. Ich 
vystúpenie bolo klasickou ukážkou, 
aký je tenis vrtkavý šport. V prvom 
zápase odvrátili dva mečbaly a napo-
kon sa stali celkovými víťazmi silno 
obsadeného turnaja.

Dievčatá tentoraz neboli také 
úspešné, aj keď boli nasadené. 
Svoj prvý zápas odohrali dobre. O 
postup do semifinále od stavu 0:2 
vyhrali šesť hier za sebou. Poľka Li-
netteová s Dánkou Ejdesgaardovou 
viedli v druhom sete 3:0, Čepelová 
s Juhászovou však stav vyrovnali a 
dokonca mali výhodu na 5:4. Škoda, 
od tohto stavu už boli až do konca 
zápasu lepšie súperky.

Kovalík s Horanským vyhrali pod slovenskou vlajkou
Tréner Rastislav Nakládal píše o výjazde slovenských juniorov v Taliansku 

Sezóna sa rozbehla v plnom prúde a na programe sú aj silné 
juniorské turnaje najvyšších kategórií: talianske Santa Croce, Miláno, 
Charleroi v Belgicku, Roland Garros, londýnske Roehampton a 
Wimbledon. Idú v jednom slede, program pre juniorskú špičku je 
veľmi náročný.

Pätnásťročná Chantal ŠKAMLOVÁ bola po boku Srbky Čurovičovej v mi-
lánskom finále štvorhry. Talentovaná Slovenka v tejto sezóne vo štvorhre 
vyhrala dva turnaje (Brazília a Česko) a v ďalších dvoch, navyše A-kategórie, 
bola vo finále.
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Neprekvapilo silno obsadené pole 
americkými juniorkami, ktoré rázne 
prehovorili do výsledkovej listiny. Z 9 
dievčat sa predstavili 4 hráčky tmavej 
pleti. To naznačuje, že sestry William-
sové naštartovali boom v tomto športe. 
Všetky juniorky hrajú moderný tenis. 
Jedna z nich, 16-ročná Stephensová, sa 
tešila z celkového víťazstva. Talianske 
médiá ju pripodobňovali k Serene 
Williamsovej. Ďalšia, ešte len 14-ročná 
Keysová, je už vo svetovej päťdesiatke 
rebríčka ITF do 18 rokov. V kategórii 
juniorov sa však viac darilo Juhoame-
ričanom.

Všetky tri naše dievčatá prešli 
prvým kolom s prehľadom. Ťažšie to 
mali juniori. Kovalík narazil na prvého 
nasadeného Huanga z Taiwanu (4. na 
svete). Bez rešpektu sa zmocnil prvého 
setu. Hral takticky vyspelo, antukovo, 
roztáčal súperovi údery, ktoré vyska-
kovali vyššie ako z rakety nádejného 
Ázijčana. Tomu zjavne sedia viac tvrdé 
povrchy, čo Jojo vedel využiť. Po pre-
hranom tajbrejku druhého setu viedol 
opäť v treťom 4:1. Húževnatý Huang 
ešte vyrovnal stav na 4:4, Kovalík sa 
však nezľakol a vyhral osem fiftínov 
za sebou. Prvé kolo sa stalo konečným 

iba pre Horanského, ktorý mal veľmi 
zdatného súpera z Brazílie. Filip ho už 
dôverne poznal z Porto Alegre, kde 
cez neho postúpil do semifinále. V 
Miláne to však bolo naopak, Clezar sa 
presadil v záveroch oboch setov a vy-
štartoval až do semifinále. V druhom 
kole sa v dvojhre rozlúčili Juhászová 
aj Škamlová. Vivien podala jeden zo 
svojich slabších výkonov. Kvalitnú 
tenistku mala proti sebe aj Chantal, 
ktorá zahrala vyrovnaný druhý set, 
ale na agresívne hrajúcu Američanku 
nemala. 

Do osemfinále nečakane hladko po-
stúpili Kovalík aj Čepelová. Kovalíkov 
začiatok naznačoval ťažký a vyrovnaný 
boj, ale po prehranom sete akoby sa 
Novozélanďan vzdal a už nezískal ani 
jednu hru. Jana zasa zaskočila svojím 
nekompromisným, rýchlym a pestrým 
herným poňatím najlepšiu taliansku 
juniorku Trevisanovú, ktorej za stavu 
6:0, 5:1 ešte dovolila dva gemy. Výkon 
však na druhý deň nezopakovala. 
Proti „vydretej“ Orlikovej, ktorá už 
od žiackych rokov patrí k špičke vo 
svojom ročníku, viedla od začiatku 
5:3. Bieloruska potom prestala robiť 
chyby a naopak, Čepelová v dlhých 

výmenách nemala takú istotu. Orli-
ková vrátila našej juniorskej jednotke 
vlaňajšiu prehru z Moskvy. Kovalík ani 
proti vlaňajšiemu majstrovi Európy 
juniorov do 16 rokov, Fínovi Laak-
sonenovi, neťahal za kratší koniec. 
Pomerne rýchlo prehraný prvý set ho 
neodradil a urobil šnúru víťazných 
gemov na 6:0 a 4:1 v rozhodujúcom 
sete. Súper dotiahol na 4:4, nedovolil 
nášmu hráčovi vybojovať postup. Ko-
valík na tomto turnaji však zanechal 
dobrý dojem.

Vo štvorhre naši juniori pokračovali 
v dobrej fazóne. S druhým nasadeným 
párom Argentínčanmi Collerini - Ve-
lotti prehrali v 2. kole smoliarsky. V 
priebehu zápasu boli naši o čosi lepší, 
až v supertajbrejku prehrávali 1:6. 
Kovalík s Horanským stav vyrovnali a 
keď bolo 8:9, Kovalík vystihol prebeh-
nutie, ale jeho volej skončil nešťastne 
na páske.

Čepelová s Juhászovou podali iba 
vlažný výkon, ktorý nemohol stačiť na 
súperky. Škamlová opäť dokázala, že je 
dobrá vo štvorhre. Našla si spoluhráč-
ku, s ktorou si rozumela. So Srbkou 
Čurovičovou sa dostali až do záveru 
turnaja. V boji o postup do finále 
bola Škamlová šťastnejšia ako Kana-
ďanka Bouchardová s Američankou 
Caprovou. Iba finálový supertajbrejk 
vyznel naopak – pre Poľku Linetteovú 
a Bielorusku Orlikovú.

Rastislav NAKLÁDAL

Kovalík s Horanským vyhrali pod slovenskou vlajkou
Tréner Rastislav Nakládal píše o výjazde slovenských juniorov v Taliansku 

Santa CroCe, talianSko
(itf 1, 11. 5.)
j u n i o r i

1. kolo: Horanský (3) – Mazzella 
(Tal.) 61, 60, Kovalík (10) – Cec-
carello (Tal.) 62, 62, 2. kolo: Ho-
ranský – Muzaev (Rus.) 26, 61, 63, 
Kekez (Chorv.) – Kovalík 64, 64,  
3. kolo: Lavie (N. Zél.) – Horanský 
76(5), 63.
Štvorhra, 2. kolo: Horanský, Ko-
valík (3) – Filin, Shyla (B-rus.) 36, 
62, 12-10, štvrťfinále: Horanský, 
Kovalík – Lavie, Olivo (7-N. Zél./
Arg.) 62, 76, semifinále: Horanský, 
Kovalík – Brydolf, Draganja (5-
Švéd./Chorv.) 63, 36, 107, finále: 
Horanský, Kovalík – Huang, Scholtz 
(Taiwan/JAR) 63, 16, 103.

j u n i o r k Y
2. kolo: Haasová (Nem.) – Čepe-
lová (4) 75, 64, Juhászová (14) 
– Minová (USA) 61, 75, 3. kolo: 
Juhászová – Pillotová (Tal.) 64, 16, 
63, štvrťfinále: Putincevová (Rus.) 
– Juhászová 62, 61.
Štvorhra, 2. kolo: Čepelová, 
Juhászová (4) – Minová, Van Ngu-
yenová (USA) 63, 76(4), štvrťfi-
nále: Ejdesgaardová, Linetteová 
(Dán./Poľ.) – Čepelová, Juhászová 
26, 64, 105.

milÁno, talianSko
(itf a, 18. 5.)
j u n i o r i

1. kolo: Kovalík – Huang (1-Tai-
wan.) 62, 67(4), 64, Clezar (Braz.) 
– Horanský (14) 75, 63, 2. kolo: 
Kovalík – McLachlan (N. Zél.) 64, 
60, 3. kolo: Laaksonen (Fín.) – Ko-
valík 62, 06, 64.
Štvorhra, 1.  kolo: Horanský, 
Kovalík – Poli, Tonello (Tal.) 61, 62, 
2. kolo: Collarini, Velotti (2-Arg.) 
– Horanský, Kovalík 36, 76(2), 
108.

j u n i o r k Y
1. kolo: Juhászová – Vickeryová 
(USA) 63, 62, Škamlová – Shrof-
fová (Ind.) 63, 62, Čepelová (10) 
– Scottová (USA) 63, 64, 2. kolo: 
Simmondsová (11-JAR) – Juhászo-
vá 63, 62, McHaleová (15-USA) 
– Škamlová 62, 64, Čepelová – Tre-
visanová (Tal.) 60, 63, 3. kolo: Orli-
ková (B-rus.) – Čepelová 75, 63.
Štvorhra, 1. kolo: Haasová, Sto-
icaová (Nem./Rum.) – Čepelová, 
Juhászová 63, 63, Čurovičová, 
Škamlová (Srb./SR) – Boevová, 
Pillotová (Belg./Tal.) 60, 76(5), 
2. kolo: Čurovičová, Škamlová 
– Kerkhoveová, Robsonová (Hol./V. 
Brit.) 63, 36, 108, štvrťfinále: Ču-
rovičová, Škamlová – McHaleová, 
Stephensová (USA) 63, 46, 106, 
semifinále: Čurovičová, Škamlová 
– Bouchardová, Caprová (Kan./
USA) 62, 46, 107, finále: Linetteo-
vá, Orliková (Poľ./B-rus) – Čurovi-
čová, Škamlová 60, 26, 107.

Dejiskom ďalšieho turnaja bolo Miláno, ktoré v tomto roku vymenovali 
za európske mesto športu. Každoročne sa tu koná juniorský turnaj A-
kategórie – medzinárodné majstrovstvá Talianska - Tropheo Bonfiglio. 
Už tradične je to po štyroch grandslamoch najsilnejšie obsadzovaný 
juniorský turnaj. Aj jeho 50. ročník bol toho dôkazom.

Jozef KOVALÍK (vľavo) a Filip HORANSKÝ po deblovom víťazstve v Santa Croce zažili v Paríži spoločnú grandslamovú 
premiéru na dvorci číslo 11 v areáli Roland Garros

Škamlová až do záveru
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Do súťaží sa prihlásilo úcty-
hodných 167 družstiev, čo je o 21 
viac ako v uplynulom roku. Naj-
početnejšie sú zastúpené kluby zo 
Západoslovenského regiónu, kde 
sa prihlásilo 63 družstiev. Aj keď 
sústavne stúpajúci počet družstiev 
je potešiteľný, stále je dosť bielych 

miest. Sú medzi nimi aj veľké mes-
tá s bohatou tenisovou tradíciou  
a úspešnými klubmi. V mnohých  
z nich sa aj pripravuje množstvo detí, 
pracujú tenisoví tréneri. Častým ar-
gumentom neúčasti sú organizačné 
problémy, prípadne slabšia výkon-
nosť detí, ktoré začínajú s tenisom. 

Vnímame to ako nepochopenie 
zmyslu detských súťaží. Stačí sa 
prísť pozrieť na hociktoré z týchto 
podujatí a sledovať s akým zápalom 
deti bojujú na dvorci, ako sa dokážu 
tešiť z úspešných zásahov, akú majú 
radosť z hry. 

Zmyslom týchto súťaží je získať 
deti pre hru, pravidelné športovanie, 

motivovať ich do ďalšej prípravy. To 
všetko stojí za námahu pri vyriešení 
organizačných problémov. Rovnako 
nie je podstatná výkonnosť. Každý 
musí raz začať a súčasné výsledky ne-
rozhodujú o budúcnosti. Pozývame 
všetkých pochybovačov na podujatia 
Detského Davis Cupu a Fed Cupu. 
Určite si vás získajú a v budúcnosti 
nás bude ešte viac. Príležitosťou 
budú regionálne kolá v septembri, 
celoštátne kolo v októbri, prípadne 
súťaže detí do 7 rokov v novembri.  
O všetkých týchto podujatiach bude-
me pravidelne informovať. 

(tm)

V siedmich slovenských mestách sa v predposledný júnový víkend 
uskutočnili oblastné kolá nového ročníka populárnych súťaží Detský 
Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP. Tenisové dvorce v Bratislave, 
Piešťanoch, Topoľčanoch, Bojniciach, Kysuckom Novom Meste, 
Košiciach a Humennom žili tenisom detí. Počasie tentoraz neprialo, 
na väčšine miest pršalo, v Kysuckom Novom Meste sa ani nehralo.

Štart pod dáždnikom
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP – oblastné kolá

B r a t i S l a v a
organizátor Právnik-tš trčka&kurek

Chlapci: Právnik - tš Trčka&Kurek A, TŠ Mary, 
TK Kalinčiakova Bratislava A, TK Slávia STU 
Bratislava B, TK Slovan Bratislava, Právnik 
- tš Trčka&Kurek B, TK Slávia STU Bratislava 
B, TK Kalinčiakova B
Dievčatá: TK Slovan Bratislava, Právnik - tš 
Trčka&Kurek A, TK Inter Bratislava, TK Alfa 
tenis, Právnik - tš Trčka&Kurek B, TK Slávia 
STU Bratislava, VTC Pezinok 

z Á P a D
organizátor tC topoľčany

Chlapci: TC Partizánske A, TC Topoľčany A, 
TŠ Levice, TC Topoľčany
Dievčatá: TC Topoľčany A, TK Zlaté Moravce, 
TK Spartak Komárno, TC Partizánske B

organizátor tk kúpele Piešťany
Chlapci: TK Kúpele Piešťany A, TK Senica, TK 
Kúpele Piešťany B, TK Kúpele Piešťany C
Dievčatá: ŠK Blava J. Bohunice A, TK Senica 
A, TK Senica B, Ta NET Trnava A

Družstvá postupujúce z oblastného  do regionálneho finále 
S t r e D

organizátor tk kysucké nové mesto
Pre nepriazeň počasia sa v termíne  
20. – 21. júna nehralo.

organizátor tk tenis centrum 
Bojnice

Chlapci: TK tc Bojnice A, Lieskovský TC B, 
Lieskovský TC A, TK Banská Bystrica A
Dievčatá: TK Banská Bystrica B, TK tc 
Bojnice A, Lieskovský TC, TK Banská 
Bystrica A

v Ý C H o D
organizátor tk mladosť košice

Chlapci: TK Spišská Nová Ves, TK Mladosť Košice 
A, TK VSE Akademik Košice, TK F1 Poprad  
Dievčatá: TK Mladosť Košice A, TK F1 Poprad B, 
TK VSE Akademik Košice A, TK F1 Poprad A

organizátor tC Humenné
Chlapci: 1. TC Humenné A, TA Prešov, TC STŠ 
Michalovce, ESOFIA Prešov
Dievčatá: 1. TC Humenné A, ESOFIA Prešov, TA 
Prešov, 1. TC Humenné B

ďalŠie termÍnY
regionálne kolá

12. – 13. 9. 2009
Celoštátne kolo

2. – 4 .10. 2009

Otvorenie v Bratislave
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V rovnakom termíne sa hralo 
ešte ďalších 5 turnajov, vrátane 
supersérie v Japonsku. Zároveň pár 
mesiacov po paralympiáde a teraz 
získané body nie sú až tak potrebné. 
To nahralo našim reprezentan-
tom, aby potvrdili svoju výkonnosť  
a urobili výrazný posun vo svetovom 
rebríčku. 

Na Slovensku štartovali zo sveto-
vej špičky Rakúšan Legner, Poliak 
Jaroszewski, domáci Felix, Česi 
Brychta a Stefanu, Rus Ševčik. Os-
mičku nasadených doplnili Slováci 
Chabreček a Gergely. Celkovo malo 
Slovensko v hlavnej súťaži až šiestich 
hráčov, čo nebývalo zvykom. Naši sa 
šance chopili a v prvom kole prehrali 
iba Julényi a Soviš. Postupne sa do 
štvrťfinále dostali až traja domáci 
hráči – Jozef Felix, ktorý sa stretol  
s Dávidom Chabrečkom a Marek 
Gergely odohral výborný zápas s čes-
kou jednotkou Miroslavom Brych-
tom. Nechýbalo veľa, aby sa zrodilo 
veľké prekvapenie - Marek prehral 
tento zápas po trojsetovom boji.

Spanilá cesta Felixa sa skončila 
víťazstvom vo štvorhre, keď s part-
nerom Martinom Legnerom zdolali 
vo finále pár Brychta - Jaroszewski v 
troch setoch. Felixov sen o triumfe 
na turnaji Slovakia Open sa nenapl-
nil. Po excelentnom semifinálovom 
výkone proti Jaroszewskému nestačil 
vo finále dvojhry po výbornom 
prvom sete na celkového víťaza 
Martina Legnera.

Svetový pohár v tenise vozičká-
rov v Nottinghame (27. 7. – 2. 8.) 
sa bude  niesť v znamení osláv 
25. výročia založenia tejto súťaže. 
Zakladateľom tenisu na vozíku bol 
Brad Parks, ktorý ho začal hrávať so 
svojimi priateľmi v USA a postupne 
sa dostal do terajšej podoby. Na 
tomto mieste je potrebné spomenúť 
fakt, že tenis na vozíku ako šport  je 
plne integrovaný do ITF – Medzi-
národnej tenisovej federácie a jeho 
súťaže kopírujú turnaje ATP a WTA 

Tour v podobe NEC Wheelchair 
Tennis Tour. Tá pozostáva z viac 
ako 130 turnajov po celom svete  
v jednotlivých kategóriách. 
Slovakia Open je turnajom 
série ITF 2. Medzinárodná 
federácia nezabudla na 
vozičkárov ani na grand-
slamových turnajoch, a tak 
je možné vidieť ich umenie 
aj na Australian Open, 
Roland Garros, vo Wimbledone 
i na US Open.

Na Slovensku sa tento šport 
telesne postihnutých predstavil 
roku 1992 a od roku 1993 až dote-

raz Slovensko organizuje 
každoročne turnaj Slovakia 
Open. Spolu s ITF uspo-
riadalo aj kvalifikáciu na 
paralympiádu v Atlante 
a kvalifikáciu na Svetový 
pohár 1999 v New Yorku. 
Boli sme organizátormi 

juniorských tenisových kempov s 
podporou ITF. 

Máme bohaté skúsenosti, ktoré 
je potrebné podať ďalej, hlav-
ne mladým začínajúcim hráčom  
a hráčkam. Doterajšie výsledky, 
výborná spolupráca Slovenského 
zväzu telesne postihnutých špor-
tovcov, Slovenského tenisového 
zväzu a Slovenského paralympij-
ského výboru spolu s trojnásobnou 
účasťou našich tenistov na vozíku 
na letnej paralympiáde v Pekingu 
2008 nás k tomu zaväzujú.

(fp)

naši využili skvelú šancu
Turnaj Slovakia Open 2009 

v tenise na vozíku, ktorého  
16. ročník sa 20. - 24. mája 
uskutočnil v tenisovom areáli 
Slávie STU v Bratislave, nebol tak 
početne obsadený ako v minulých 
rokoch. Ale na kvalite hlavnej 
súťaže to vôbec neubralo. 

Trojnásobná slovenská štvrťfi-
nálová účasť, Felixov boj vo finále 
dvojhry a víťazstvo vo štvorhre sú 
určite jedným z najlepších výsled-
kov nášho tenisu na vozíkoch. 
Naši reprezentanti si zlepšili 
rebríčkové postavenia, čo je pred 
blížiacim sa vrcholom sezóny 
- World Team Cup 2009 - určite 
potešujúca správa. V Nottingha-
me bude Slovensko obhajovať 
celkové 10. miesto z minulého 

roka v talianskej Cremone. Sveto-
vý pohár vozičkárov je obdobou 
Davisovho pohára.  Súťaž pozo-
stáva z dvoch svetových skupín, 
v každej hrá 16 tímov. Naši 
reprezentanti budú v tomto roku 
štartovať v prvej svetovej skupine. 
V nej sú vďaka víťazstvu v druhej 
svetovej skupine  z roku 2004 na 
Novom Zélande. Cieľom na tento 
rok je zotrvanie v elitnej skupine 
a pokus o prekonanie historicky 

najúspešnejšieho umiestnenia 
Slovenska (dva razy bolo de-
siate). Reprezentácia nastúpi  
v zložení Felix, Chabreček, Ger-
gely pod trénerskou taktovkou 
Petra Rusnáka. Za podporu účas-
ti SR patrí veľká vďaka Dominike 
Cibulkovej a Ivete Radičovej, kto-
ré venovali tenistom vozičkárom 
sumu 4000 eur.

František PISARČÍK, 
riaditeľ turnaja

nottingham v znamení 25. výročia 
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Jozef Felix mal finále výborne 
rozohrané, napokon ho prehral 
v troch setoch. Nad Martinom 
Legnerom viedol 6:2, 2:0. „Prvý set 
ma stál veľa síl. Mal som prevahu, 
ale gemy boli tesné. Pod zlom sa 
podpísali chýbajúce sily aj trpez-
livosť,“ zrekapituloval zo svojho 
pohľadu finále slovenský tenista 
– vozičkár. 

Po pekinskej paralympiáde sa 
Felix, 31-ročný hráč prvej dvad-

siatky svetového rebríčka, rozhodol 
s podporou sponzorov cestovať 
po turnajoch a opäť sa priblížiť 
k svojmu rebríčkovému maximu, 
ktorým bolo pred štyrmi rokmi 14. 
miesto na svete. Jozef je oporou slo-
venskej reprezentácie, jej ťahúňom 
v tímových súťažiach, no potrebuje 
ešte skúsenosti, akými ho dokázal 
vo finále zatieniť Martin Legner, 
siedmy hráč sveta. Rakúšan si na-
miesto japonského turnaja super 

série vybral Bratislavu a nemusel 
ľutovať – oslavoval dupľu – víťaz-
stvo vo dvojhre i štvorhre. 

„V Japonsku som bol naposledy 
roku 1993, je to ďaleko,“ vravel 
47-ročný vozičkár z Innsbrucku. 
„Do Bratislavy to mám len kúsok 
a som tu vždy rád,“ vyznal sa chla-
pík, ktorý ako 26-ročný po úraze pri 
paraglajdingu zostal na vozíku a 
hľadal pre seba ideálny šport. Skú-
šal stolný tenis i basketbal, napokon 

zakotvil pri tenise. Pred šiestimi 
rokmi bol v počítači tretí na svete vo 
dvojhre a prvý vo štvorhre. Špičkové 
postavenie si udržuje dlhodobo. 
Mimochodom, s Felixom sa stretol 
vo dvojhre za ostatných deväť rokov 
20 ráz. Slovenský tenista vyhral 
zatiaľ jediný súboj – v semifinále 
Slovakia Open 2005. Na snímke 
dekorácia po finále dvojhry Legner 
(vpravo) – Felix.

 (zw)

naši využili skvelú šancu

Z paraglajdingu (nútene) presedlal na tenis

finále Slovakia open 2009
D v o j H r a

Martin Legner (Rak.) – Jozef Felix (SR) 2:6, 6:2, 6:1
Š t v o r H r a

Martin Legner, Jozef Felix (Rak./SR) - Miroslav Brychta,  
Piotr Jaroszewski (ČR/Poľ.) 6:2, 1:6, 6:4

�� 



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

ako BuDe SYStÉm funGovaŤ?
Projekt „zasportujsi.sk“ bude pracovať ako internetový rezervačný 

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

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

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

Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem o nezáväzné predvedenie 
funkcií rezervačného systému „zasportujsi.sk“, stiahnite si z našej interne-
tovej stránky www.stz.sk dotazník, vyplňte ho a zašlite e-mailom na adresu: 
zasportujsi@stz.sk, prípadne poštou na adresu Slovenský tenisový zväz, 
Príkopova 6, 831 03 Bratislava alebo faxom na číslo 02/49209879. 

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

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

HlavnÉ vÝHoDY SYStÉmu
Pre zákazníka (hráča):

✧  Prehľadné a jednoduché vyhľadávanie športovísk na celom 
Slovensku

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

internetbankingom
✧ Žiadne poplatky navyše

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

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

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



ZAŠPORTuJ si OPen

w w w. z a s p o r t u j s i o p e n . s k
ŠPORT je predovšetkým o súpe-

rení a SúŤAŽENí. 
Niekto možno bude opono-

vať, že to nie je pravda, že veľa 
ľudí športuje iba pre potešenie 
a nie je pre nich hlavným dô-
vodom vyhrať. Aj napriek tomu 
máme možnosť vidieť na mno-
hých športoviskách ľudí neustále 
prekonávajúcich samých seba. 

Napríklad Federer s Nadalom 
predvádzajú fantastický tenis a ich 
vzájomné zápasy sú aj pre divákov 
vždy plné emócií a zvratov. Bojujú 
zo všetkých síl a snažia sa použiť 
všetky stránky svojho tenisového 
umenia, aby zvíťazili a dosiahli 
svoje ciele. Určite bude každý 
súhlasiť, že na športoviskách po 
celom Slovensku sa odohrávajú 
športové súboje, ktoré s výnimkou 
úrovne hry, v ničom nezaostávajú 
za zápasmi Rogera s Rafom. Hráči 
odovzdajú aj posledné zvyšky síl, 

aby svoj zápas dotiahli do víťaz-
ného konca. No nik sa nedočíta 
v novinách alebo na internete, že 
niekto vyhral možno prvý raz v 
živote alebo konečne zdolal svojho 
dlhoročného súpera a ich vzájom-
ná bilancia je zrazu 1:23! Poviete si, 
koho to zaujíma? SLOVEN-
SKý TENISOVý ZVäZ 
je presvedčený, že 
takých ľudí je veľa. 
A že aj rekreač-
ní športovci 
majú záujem 
sa porovná-
vať .  Práve 
preto ponúka 
NOVý ŠPOR-
TOVý PROJEKT presa-
hujúci hranice tenisu. Je určený 
všetkým, ktorí majú v sebe súťa-
živého ducha a venujú sa svojmu 
obľúbenému športu nielen pre sa-
motnú radosť z pohybu, ale aj kvôli 

tým slastným pocitom z víťazstva. 
Projekt zasportujsiopen.sk, 

ktorý v zmysle hesla „VyZýVAJ 
A HRAJ“ umožní všetkým ľuďom 
so súťažným duchom nadväzovať 
športové kontakty, vyzývať sú-
perov, hrať a porovnávať sa - bez 

ohľadu na klubovú príslušnosť, 
hráčsku úroveň a veko-

vú kategóriu - plánuje 
STZ spustiť už kon-

com júla tohto 
roku. 

Tento ON-
L I N E  I N -
TERNETO-
Vý SySTéM 

založený na 
báze dobrovoľ-

nosti a FAIR PLAy, umožní kaž-
dému záujemcovi využívať systém 
na automatické kontaktovanie sú-
perov, t. j. ponúkanie a prijímanie 
výziev na zápas, zaznamenávanie 

dosiahnutých výsledkov, ako aj 
vyhodnocovanie jednotlivých 
stretnutí. 

SySTéM BUDE ARCHIVOVAŤ 
A VyHODNOCOVAŤ VýSLED-
Ky JEDNOTLIVýCH ZÁPASOV, 
triediť účastníkov podľa rôznych 
kritérií, automaticky prepočítavať a 
aktualizovať rating hráča a, samo-
zrejme, VyTVÁRAŤ PRIEBEŽNé 
AJ KONCOROČNé REBRíČKy 
na základe najlepších šiestich vý-
sledkov počas roka. 

Okrem zaznamenávania špor-
tových aktivít, umožní tento 
systém účastníkom vymieňať si 
názory, dávať otázky a rady po-
mocou zriadeného fóra, vkladať 
drobnú inzerciu. Bude obsahovať 
množstvo ďalších užitočných 
funkcií, ktoré určite potešia nielen 
rekreačných športovcov na celom 
Slovensku. 

Viac v Tenise č. 8

w w w. z a s p o r t u j s i o p e n . s k

VYZÝVAJ 
A HRAJ!

VYZÝVAJ 
A HRAJ!

�� 
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Majstrovstvá slovenska družstiev 
mládeže na rok 2009

A/ Všeobecné ustanovenia b/ Technické ustanovenia
1.  Predpis: Hrá sa podľa SPT, platných pra-

vidiel tenisu a tohto rozpisu. V štvorhre 
sa prípadný tretí rozhodujúci set hrá 
supertajbrejk do 10.

2.  Štartujúci: Za družstvo štartujú registro-
vaní hráči v príslušnom klube alebo tí, 
ktorí majú povolené hosťovanie v tomto 
klube, ďalej hráči s cudzou štátnou prísluš-
nosťou, ktorí spĺňajú podmienky čl. 91 SP 
a čl. 13 RP, pričom platí. že za družstvo 
môžu v jednom stretnutí nastúpiť maxi-
málne dvaja hosťujúci hráči.

3.  Podmienky štartu: Štartujú prvé dve 
družstvá z najvyššej regionálnej súťaže 
v každej kategórii (ak spĺňajú podmienky 
čl. 76 SP). Družstvo štartuje na súpisku 
vyhotovenú klubom a potvrdenú STZ. 
V súlade s článkom 86 SP zostavujú 
účastníci nové súpisky pri dodržaní čl. 
89 až 91 SP tenisu. Pre určenie poradia 
hráčov na súpiske, na základe medziná-
rodného rebríčka, je pre M SR mládeže 
určujúci rebríček vydaný 10. 8. 2009 pre 
ITF - dorast a 13. 8. 2009 pre TE – staršie 
žiactvo.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: Súpis-
ku treba spracovať cez systém eTenis  
do 17. 8. 2009 . Potvrdené súpisky zašle 
STZ priamo usporiadateľovi súťaže. 

5.  Prezentácia: V prvý deň do 9.00 hod.. 
M SR sa otvoria spoločným nástupom 
družstiev. Všetci hráči musia mať platné 
registračné preukazy. Ak sa kapitáni 
zúčastnených družstiev a usporiadateľ 
nedohodnú inak, stretnutia sa začínajú 
denne o 9.00 hod..

6.  Žrebovanie: Nasadenie a žrebovanie 
družstiev všetkých kategórií sa uskutoční 
na STZ dňa 20.8.2009 o 10,00 hod.: Na-
sadenie družstiev sa vykoná podľa súčtu 
bodovej hodnoty (v súlade s tabuľkou) 
piatich najlepších hráčov družstva z potvr-
denej súpisky STZ. V prípade rovnakého 
počtu bodov rozhoduje lepšie rebríčkové 
postavenie najlepšieho hráča družstva. 
Družstvá z jedného regiónu musia byť 
v rôznych poloviciach hracieho plánu.

Tabuľka na nasadzovanie v súťaži druž-
stiev:

7.  Systém súťaže: Hrá 
sa vylučovacím 
systémom pod-
ľa vyžrebovania. 
Víťazné družstvá 
hrajú o umiestne-
nie na 1. – 4. mies-
te. Družstvá, ktoré 
prehrali v prvom 
kole, pokračujú 
v stretnutiach o 
umiestnenie na 5. 
– 8. mieste. Jed-
notlivé stretnutia 
pozostávajú zo 7 
zápasov (5 dvoj-
hier a 2 štvorhry). 

8.  Námietky: Kluby môžu podávať v súlade 
s príslušnými ustanoveniami SPT.

9.  Zápis o stretnutí: Zápisy treba vyhotoviť 
v troch exemplároch. Originál zašle uspo-
riadajúci TK/TO ihneď po skončení súťaže 
na STZ, Príkopova 6, 831 03 Bratislava.

10.  Rozhodcovia: Vrchného rozhodcu a jeho 
zástupcu deleguje STZ. 

11.  Poriadkové pokuty: Udeľujú sa v súlade 
so SPT, osobitne ◆ 331,90 € (10 000,- Sk) 
za nenastúpenie družstva na stretnutie ◆ 
33,20 € (1000,- Sk) za každé voľné miesto 
v zostave stretnutia (chýbajúci hráč) ◆ 
6,60 € (200,- Sk) za nepredloženie regis-
tračného preukazu za každého hráča ◆ 
6,60 € (1000,- Sk) ak kapitán nemá tré-
nerskú kvalifikáciu ◆ 16,60 € (500,- Sk) 
ak funkciu kapitána prevezme náhrad-
ník, ktorý nie je na súpiske a nepreukáže 
sa poverením klubu, resp. ak kapitán 
nie je prítomný na stretnutí ◆ 16,60 € 
(500,- Sk) neoprávnený štart hráča ◆ 
16,60 € (500,- Sk) za neskoro odovzda-
nú alebo neúplne spracovanú súpisku

12.  Záverečné ustanovenie: Aktuálne 
informácie zverejníme na www.stz.sk 
v časti domáce súťaže/ družstvá. Súťaž 
bude riadiť organizačný výbor. V prípade 
nepriaznivého počasia má právo usporia-
dateľ predĺžiť M SR o jeden deň. 

1.  Riadiaci orgán: Slovenský 
tenisový zväz

2.  Názov súťaže: Majstrov-
stvá Slovenska družstiev 
mládeže

3.  Vekové kategórie: ml. žiaci, 
ml. žiačky, st. žiaci, st. žiač-
ky, dorastenci, dorastenky.

4.  Usporiadatelia: 

5.  Počet štartujúcich: Dve 
družstvá z každého re-
giónu.

6.  Organizační pracovníci: 
Na www.stz.sk v časti do-
máce súťaže/ družstvá.

7.  Prihlášky: Prihláška druž-
stiev do najvyššej regio-
nálnej súťaže je súčasne 
prihláškou do finálového 
turnaja majstrovstiev SR 
družstiev príslušnej kate-
górie, ak si družstvo postup 
vybojuje. Regionálne zväzy 
sú povinné nahlásiť postu-
pujúce družstvá na STZ po 
uzavretí regionálnej súťaže. 
Požiadavky na ubytovanie 
treba zaslať organizačným 
pracovníkom 14 dní pred 
otvorením M SR.

8.  Hospodárske podmienky: 
účastníci si hradia všetky 
pobytové náklady (cestov-

né, stravu a ubytovanie). 
Družstvo je povinné odo-
hrať všetky stretnutia, 
okrem prípadov, keď ria-
diteľstvo turnaja z ob-
jektívnych dôvodov roz-
hodne inak. V prípade 
nenastúpenia na niektoré 
stretnutie, bude družstvo 

sankcionované v súlade 
so súťažným a discipli-
n á r ny m  p o r i a d k o m . 
Dvom rozhodcom hra-
dí STZ cestovné, stravné, 
ubytovanie a odmenu za 
výkon funkcie podľa plat-
ného sadzobníka odmien. 
Odmena musí byť zdanená. 
Refundácia mzdy sa nepo-
skytuje.

9.  Lopty: „TRETORN Serie 
+ STZ“. Na každý zápas 
3 nové lopty. V kategórii 
dorastu 3 nové lopty aj na 
tretí set.

10.  Titul a ceny: Víťazné 
družstvo získa titul „Maj-
ster Slovenska družstiev 
v tenise na rok 2009“, 
pohár, diplom a medai-
ly, ostatné družstvá na 
medailových miestach 
diplom a medaily.

kategória termín názov podujatia usporiadateľ

Mladší žiaci 3. – 5. 9. TC Slávia Trnava

Mladšie žiačky 6. – 8. 9. TK Žilina

Starší žiaci 27.– 29. 8. Fair Play Slovakia Cup TK Kúpele Piešťany

Staršie žiačky 30. 8. – 1. 9. TC Slávia Trnava

Dorastenci 7. – 9. 9. Dursat Cup TK Kúpele Piešťany

Dorastenky 10. – 12. 9. TK Tatran 2007 Prešov

Body
umiestnenie na 
rebríčku v Sr

60 1 – 2

50 3 – 5

40 6 – 10

30 11 – 20

20 21 – 35

15 36 – 50

10 51 – 80

6 81 – 120

4 zaradení nad 120

2 nezaradení

��  



Majstrovstvá sR družstiev seniorov 2009
A/ Všeobecné ustanovenia b/ Technické ustanovenia

1.  Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel 
tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre 
súťaže seniorov a tohto rozpisu. 

2.  Štartujúci: Za družstvo štartujú registro-
vaní hráči v príslušnom klube alebo tí, 
ktorí majú povolené hosťovanie v tomto 
klube. 

3.  Podmienky štartu: Štartujú prvé dve 
družstvá (kategória M35+) alebo prvé 
družstvo (kategória M45+ a M60+) 
z najvyššej regionálnej súťaže. Družstvo 
štartuje na súpisku vyhotovenú klubom 
a potvrdenú STZ. Finálového turnaja sa 
nemôže zúčastniť viac družstiev z jed-
ného regiónu v príslušnej kategórii, než 
stanovuje tento rozpis.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: Sú-
pisku treba spracovať cez systém eTenis 
najneskôr do 24. 8. 2009. Potvrdené 
súpisky zašle STZ priamo usporiadate-
ľovi súťaže. Hráči na súpiske môžu byť 
v ľubovoľnom poradí. Pre tvorbu súpisky 
a dopisovanie na súpisku platia všetky 
ostatné ustanovenia Súťažného poriadku 
(predovšetkým čl. 91 a 92).

5.  Prezentácia: V prvý deň do 9,00 hod. 
Všetci hráči musia mať platné registračné 
preukazy.

6.  M SR sa otvoria spoločným nástupom 
družstiev.

7.  Žrebovanie: Nasadenie a žrebovanie 
družstiev sa uskutoční po prezentácii 
družstiev. V kategórii M 35+ budú 
nasadení víťazi najvyšších regionálnych 
súťaží (t.j. 4 družstvá). Poradie nasade-
ných bude určené žrebom. Družstvá 
z jedného regiónu musia byť vyžrebo-
vané v rôznych poloviciach hracieho 
plánu. V prípade účasti 4 družstiev sa 
čísla družstvám pridelia žrebom a po-
radie odohrania jednotlivých stretnutí 
bude rovnaké ako v kategórii 45+ a 60+. 
V kategórii M 45+ a M 60+ budú 
čísla družstvám pridelené nasledovne 
BTZ=1, ZsTZ=2, SsTZ=3 a VsTz=4. 
Poradie odohrania jednotlivých stret-

nutí bude v zmysle Bergerových tabuliek 
pre 3-4 účastníkov, t.j. /2-4, 3-1/ 4-3, 
1-2/ 1-4, 2-3.

8.  Systém súťaže: Kategória M 35+ sa 
hrá vylučovacím systémom podľa vy-
žrebovania. Víťazné družstvá  hrajú  
o umiestnenie na 1. – 4. mieste. Družstvá, 
ktoré prehrali  v prvom kole, pokračujú 
v stretnutiach o umiestnenie na 5. – 8. 
mieste. Jednotlivé stretnutia pozostávajú 
z 5 zápasov (4 dvojhier a 1 štvorhry). 
V prípade účasti len štyroch družstiev 
sa bude hrať systémom každý s každým. 
Kategória M45+ a M60+ sa hrá systémom 
každý s každým, pričom jednotlivé stret-
nutia pozostávajú v kategórii 45+ z 5 zápa-
sov (4 dvojhier a 1 štvorhry) a v kategórii 
60+ z 3 zápasov (2 dvojhier a 1 štvorhry).  
Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul 
„Majster Slovenska družstiev seniorov 
na rok 2009“.

9.  Námietky: Kluby môžu podávať v súlade 
s príslušnými ustanoveniami SPT.

10.  Zápis o stretnutí:. Zápisy treba vyhoto-
viť v troch exemplároch. Originál zašle 
usporiadateľ M SR ihneď po skončení 
súťaže na STZ, Príkopová 6, 831 03 
Bratislava.

11.  Rozhodcovia: Vrchných  rozhodcov 
deleguje STZ. 

12.  Poriadkové pokuty: Udeľujú sa v súla-
de so SPT osobitne ◆ 16,60 € (500,- Sk) 
ak kapitán nie je na súpiske a nepre-
ukáže sa poverením klubu ◆ 33,20 €  
(1000,- Sk) za každé voľné miesto 
v zostave stretnutia (chýbajúci hráč) ◆ 
132,80 € (4000,- Sk) ak družstvo nena-
stúpi na stretnutie ◆ 331,90 € (10000,- 
Sk) ak sa družstvo nedostaví na MSR. 
Ak sa družstvo dopustí priestupku 
a následne neuhradí pokutu, nemá ná-
rok štartovať v ďalšom ročníku súťaže.

13.  Záverečné ustanovenie: Súťaž bude 
riadiť organizačný výbor. V prípade 
nepriaznivého počasia má právo uspo-
riadateľ predĺžiť M SR o jeden deň. 

1.  Riadiaci orgán: Slovenský 
tenisový zväz

2.  Názov súťaže: Majstrovstvá 
Slovenska družstiev seni-
orov

3.  

4.  Počet štartujúcich: 8 druž-
stiev v kategórii 35+ (2 druž-
stvá z každého regiónu), 4 
družstvá v kategórii 45+ 
a 60+ (1 družstvo z každého 
regiónu). 
Zoznam družstiev bude zve-
rejnený na www.stz.sk v časti 
/domáce súťaže/ družstvá/. 
Ak nebude prihlásený do-
statočný počet družstiev 
(minimálne 4 družstvá), M 
SR sa v danej vekovej kate-
górii neuskutočnia. 

5.  Organizační pracovníci: 
Budú zverejnení po ukončení 
regionálnych majstrovstiev 
na www.stz.sk v časti domáce 
súťaže/ seniori.

6.  Prihlášky: Po ukončení re-
gionálnych súťaží družstiev 
nahlásia regionálne zväzy 
postupujúce družstvá na STZ. 
Družstvá, ktoré si zabezpe-
čili právo účasti na M SR, sú 
povinné písomne (e-mailom: 
janka.siebenstichova@stz.sk) 
potvrdiť svoj štart. V prípa-
de, že niektoré z družstiev 
najneskôr do 15. 7. 2009, 
nedoručí prihlášku na STZ, 
má právo účasti na M SR 

ďalšie družstvo z príslušného 
regiónu na základe poradia 
v konečnej tabuľke v danom 
regióne, pričom platí, že za je-
den klub môže štartovať len 

1 družstvo. 
Ak príslušný 
región nemá 
náhradníka, 
môže  štar-
tovať ďalšie 
d r u ž s t v o 
z iných regió-
nov. O výbere 
regiónu roz-

hoduje väčší počet družstiev 
zapojených do regionálnej 
súťaže v danej vekovej kategó-
rii. V prípade rovnosti, rozho-
duje lepšie konečné umiest-
nenie záujemcu, inak žreb. 
Požiadavky na ubytovanie 
zasielajú kapitáni družstiev 
organizačným pracovníkom, 
uvedeným v prílohe, 10 dní 
pred otvorením M SR.

7.  Hospodárske podmienky: 
účastníci štartujú na vlastné 
náklady. Vklady od účast-
níkov sa nevyberajú. Uspo-
riadateľ hradí delegovaným 
rozhodcom cestovné, stravné, 
ubytovanie a odmenu za vý-
kon funkcie podľa platného 
sadzobníka odmien STZ pre 
rok 2009. Odmena musí byť 
zdanená. Refundácia mzdy 
sa neposkytuje.

8.  Lopty: „Tretorn Serie + STZ“ 
( tlakované vzduchom), na 
každý zápas dvojhry aj štvor-
hry tri nové lopty.

9.  Titul a ceny: Víťazné družstvo 
získa titul „Majster Slovenska 
družstiev v tenise seniorov 
na rok 2009“ v danej vekovej 
kategórii , pohár, diplom a 
medaily, finalisti diplom a 
medaily.

vekové kategórie: termín: usporiadateľ: 

muži 35+ 4. – 6. 9. 2009 TK Vysoké Tatry

muži 45+ 4. – 6. 9. 2009 Bude určený

muži 60+ 4. – 6. 9. 2009 Bude určený

V prípade závažných okolností si VV STZ 
vyhradzuje právo zmeny termínu.

�� 



PRiesTuPKY a POKuTY sezóny 2009
V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku. Pri 

prvom priestupku ide o upozornenie. Druhý a každý ďalší priestupok znamená pokutu 16,60 € (500,- Sk) a pri troch priestupkoch má hráč zákaz 
štartu na turnajoch triedy A i B a majstrovstvách v príslušnej tenisovej sezóne. Pokutu treba uhradiť  na účet č. 2629730229/1100 vedený v Tatra ban-
ke, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 103 a kópiu dokladu o úhrade zaslať na STZ - fax: 02/49209879 resp. e-mail: zdena.suhajova@stz.sk 
(nezabudnite uviesť meno hráča). Neuhradenie pokuty znamená zastavenie činnosti hráčovi na dva mesiace, počnúc dátumom uvedeným v tabuľke. 
Prípadný štart v súťažiach v období zastavenia činnosti sa podľa čl.28 SP bude posudzovať ako neoprávnený štart so všetkými dôsledkami a hráčovi 
sa nezapočítajú body do klasifikácie. 

HrÁČ PrieStuPok Pokuta zastavenie 
činnosti od

t u r n a j

P.č. Priezvisko, meno roč. poradie druh € Sk vek. kat. trieda dátum usporiadateľ

1 Balun Benjamín 99 1. priest. HS bez ospr. 33.20 1000 1. 7. 2009 ml. žiaci LMR 23. 5. 2009 1. TC Humenné
2 Blahák David 97 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci D 22. 5. 2009 TC DRACI Matúškovo
3 Blažová Viktória 97 2. priest. bezdôv. nedohr. súť. 33.20 1000 3. 7. 2009 ml. žiačky LMSR 3. 6. 2009 TK Kúpele Piešťany
4 Bóžing Peter 68 1. priest. ospr. po termíne - - - muži D 16. 5. 2009 TC DRACI Matúškovo
5 Budoš Marek 90 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 10. 7. 2009 muži LMR 23. 5. 2009 TK Zohor
6 Devečková Katarína 97 1. priest. HS bez ospr. 33.20 1000 uhradené ml. žiačky LMSR 3. 6. 2009 TK Kúpele Piešťany
7 Fašung Michal 90 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 10. 7. 2009 muži LMR 23. 5. 2009 TK Zohor
8 Forgáč Ján 63 1. priest. ospr. po termíne - - - muži D 16. 5. 2009 TC DRACI Matúškovo
9 Hostačný Jakub 92 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 uhradené dorci LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov

10 Hrubovská Miroslava 94 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 uhradené ženy LMR 16. 5. 2009 TK DRANaM Košice
11 Ignát Viliam 93 1. priest. HS bez ospr. 33.20 1000 1. 7. 2009 dorci LMR 23. 5. 2009 TK Spišská Nová Ves
12 Jeleník Lukáš 86 1. priest. ospr. po termíne - - - muži D 16. 5. 2009 TC DRACI Matúškovo
13 Kerdiková Petra Mária 99 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - ml. žiačky D 18. 4. 2009 TK Rimavská Sobota
14 Kočišková Mária 95 1. priest. kval. bez ospr. 33.20 1000 1. 7. 2009 st. žiačky LMR 16. 5. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
15 Kollár Filip 91 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. 33.20 1000 1. 7. 2009 dorci LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
16 Kötelesová Barbora 96 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 1. 7. 2009 dorky LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
17 Maťašová Terézia 97 1. priest. HS bez ospr. 33.20 1000 1. 7. 2009 ml. žiačky LMR 23. 5. 2009 1. TC Humenné
18 Mego Roman 91 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. 33.20 1000 1. 7. 2009 dorci LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
19 Meuserová Laura 99 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - ml. žiačky D 18. 4. 2009 TK Rimavská Sobota
20 Milučký Samuel 93 2. priest. bezdôv. nedohr. súť. 33.20 1000 uhradené dorci LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
21 Partl Adrian 93 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 1. 7. 2009 dorci LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
22 Polcerová Nikola 93 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. 33.20 1000 1. 7. 2009 dorky LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
23 Poušová Lenka 95 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 7. 7. 2009 st. žiačky LMSR 8. 6. 2009 TK Kúpele Piešťany
24 Ruffiniorá Barbora 93 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. 33.20 1000 1. 7. 2009 dorky LMSR 1. 6. 2009 TK Tatran 2007 Prešov
25 Smoľák Lukáš 92 2. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 1. 7. 2009 muži LMR 16. 5. 2009 TK DRANaM Košice
26 Šipkovský Peter 81 1. priest. ospr. po termíne - - - muži D 16. 5. 2009 TC DRACI Matúškovo
27 Šipoš Jakub 94 1. priest. HS bez ospr. 33.20 1000 uhradené muži LMR 16. 5. 2009 TK DRANaM Košice
28 Tverdík Dominik 93 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 1. 7. 2009 dorci LMR 23. 5. 2009 TK Spišská Nová Ves
29 Vrba Ján 95 1. priest. HS bez ospr. 33.20 1000 1. 7. 2009 dorci LMR 23. 5. 2009 TK Spišská Nová Ves

Cenník inzerCie 2009

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!

B C
D E F H

A

Stz marketing s.r.o.
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

ObálKA
strana rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165,97€ / 5 000Sk sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995.82€ / 30 000 Sk +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 796.65€ / 24 000Sk +spadávka 3mm A

VnÚTRO ČAsOPisu
rozmery formát cena € / SK poznámka vzor
210 x 297 1/1 580,89€ / 17 500Sk +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580,89€ / 17 500Sk sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245,63€ /  7 400Sk sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 139,41€ / 4 200Sk sadzobný obrazec H

ZľAVY ZA OPAKOVAnie
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKlADAČKY
cena za vkladanie 0,17-€ / 5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v Sk za uverejnenie  
v jednom čísle. k cenám sa pripočítava DPH  
vo výške 19%. konverzný kurz Sk/€ 30,1260.

RiADKOVá inZeRCiA
cena za prvé slovo 1,66-€ / 50,- Sk
každé ďalšie slovo 0,33-€ / 10,- Sk 

sTORnO POPlATKY PReD uVeReJneníM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor A
1/1 >  

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm  

vzor X
banner >  

60 x 15 mm 
sadzobný  

obrazec  X

KOnTAKT

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

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný  

obrazec
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 Koratex, a.s., Tuhovská 16, 830 06 Bratislava,
tel. 02/4910 4444, 0915 795 414, koratex@koratex.sk

www.koratex.sk • www.plexipave.com

Oficiálny povrch Australian open 2009

Tenisové povrchy „hard court“

dodávka, montáz, poradenstvo – výhradné zastúpenie pre SR

Miesto: TK Žilina, Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ turnaja: Ing. Anton Blaško
 Tel./Fax: 041/2861218, Mobil: 0903 310381
 e-mail: office@tenisovyklubzilina.sk
 web: www.tenisovyklubzilina.sk
Prihlášky (písomne): Rudolf Horváth
 STZ, Príkopová 6, 83103 Bratislava
 tel. 02 – 49209 894
 fax 02 – 49209 879
 e-mail: rudolf.horvath@stz.sk
Uzávierka prihlášok: 21. júl 2009
Termíny: kvalifikácia, 9. - 10. 8. 2009 , hlavná súťaž, 11. - 16. 8. 2009
Prezentácia:  kvalifikácia – sobota, 8. 8. 2009, 16.00 – 18.00 hod. v TK
  hlavná súťaž – pondelok, 10. 8. 2009, 13.00 – 16.00 hod. v TK
Počet štartujúcich: kvalifikácia - 48 chlapcov + 48 dievčat
 hlavná súťaž - 48 chlapcov + 48 dievčat
Povrch: antuka – 8 dvorcov
Lopty: Tretorn Serie+ STZ
Vklady: kvalifikácia – 20 eur, hlavná súťaž – 40 euro
Ubytovanie:  rezervovať písomne do 3. 8. 2009
Pozn.: riaditeľ turnaja upozorňuje slovenských hráčov, na základe 
viacročných skúseností, aby sa priebežne informovali o možnosti 
hrať kvalifikáciu (zahraniční účastníci sa totiž neraz odhlasujú veľmi 
neskoro).
Všetci hráči, ktorí sa chcú prihlásiť/hrať na turnaji, musia mať platný 
a zaplatený IPIN!

Medzinárodný turnaj staršieho dorastu

ITF 4 U18 „Zilina Junior Open 2009“ 
9. - 16. 8. 2009 

Organizátor: STZ 
Usporiadateľ: KRT Ostrov Trenčín
Termín: 15. - 18. august 2009
Riaditeľ: Roman Staník
 Sasinkova 24, 91105 Trenčín
 Tel: 0903 219 132,
 E-mail: r.stanik@atlas.sk 
Uzávierka prihlášok: 10. august 2009 (písomne)
 Roman Staník
 Sasinkova 24, 91105 Trenčín
 Tel: 0903 219 132, E-mail: r.stanik@atlas.sk 
Vekové kategórie:   dvojhra, muži: 35+ - 85+,  ženy: 35+, 40+, 45+ 

štvorhra, muži 35+, 45+, 55+, 65+, 75+, ženy: 
35+, 45+

Prezentácia: muži 35+ - 40+ 15. 8. do 10.00 hod.
 45+ - 60+ 15. 8. do 8.30 hod.
 65+ - 85+ 16. 8. do 10.00 hod.
 ženy 35+ - 45+ 16. 8. do 8.30 hod.
Systém hry:  Podľa pravidiel ITF – Seniors Regulations 2009  

(str. 19, bod 13)
Povrch: antuka
Lopta: Tretorn Serie+ STZ
Vklad: 15 eur 
Ubytovanie:   rezervovať u usporiadateľa najneskôr do  

12. 8. 2009. Po tomto termíne usporiadateľ 
negarantuje zabezpečenie ubytovania.

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov

„Slovak Open 2009“
itf/te  Grade 4
15. - 18. 8. 2009

Miesto konania: ŠK TCTT Trenčianske Teplice
 Dvorce na „ Baračke“
 www.tennis-camp.sk
 daniel@jezik.sk
Dátum: 17. 8. - 23. 8. 2009
Riaditeľ turnaja: Daniel Ježík 
 Mobil: 0903 451 982, Mail: daniel@jezik.sk 
Zástupca riaditeľa: Martin Gašaj
 Mobil: 0908 779 359
 Adresa: Baračka, P.O.BOX 1
 914 51 Trenčianske Teplice
 Mail: martin.gaso@post.sk 
Prihlášky (písomne): Rudolf Horváth
 Tel: 02-49209894
 Mail: rudolf.horvath@stz.sk
 Fax: 02 – 49209 882/879
Uzávierka prihlášok: 20. júl 2009  
Hlavná súťaž: dvojhra CH – 48 štvorhra CH - 24
 dvojhra D - 48 štvorhra D - 24
 súťaž útechy CH + D - 24 
Prezentácia:  Chlapci: nedeľa 16. 8. 14.00 – 16.00 hod. v TK 

(Baračka)
Dievčatá: pondelok 17. 8. 14.00 – 16.00 hod. v TK (Baračka)
Povrch: antuka, 3/2 dvorce, 2 dvorce osvetlené 
Lopty: Tretorn Serie+ STZ
Vklad: 25 EUR
Ubytovanie:  rezervácia ubytovania písomne (mailom)  

u zástupcu riaditeľa turnaja najneskôr  
do 10. 8. 2009

Medzinárodný turnaj mladšieho žiactva

Tennis Europe Junior Tour U12
„SMALL LOBIK 2009“

17. 8. - 23. 8. 2009

TORO SPORT s.r.o.
www.wilson.sk

TO
RO SPORT s.r.o.

w

w w.w i l son.s
k

TORO SPORT s.r.o.
www.wilson.sk
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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. Beluša 2
Listový kontakt:  

Pod Párovcami 14,  
921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675

tel./fax.: 033/76 26 628
tel. byt: 033/76 22 341
mobil: 0905 315 539

úradné hodiny:
pondelok - piatok

8.00 - 12.00 h
Okrem stredy:  
14.00 - 19.30 h

sTReDOslOVensKÝ 
TenisOVÝ ZVäZ

Sekretárka
Dagmar Regendová

tenis@sportbb.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@netkosice.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 


