
Kližan a TOP 10 juniorov k 19. 6. 2006 a v rebríčku ATP k 24. 5. 2010

Kližan a jeho súperi v dvojhre juniorov na RG 2006 a v rebríčku ATP k 24. 5. 2010
Meno Ročník narodenia Kolo Rebríček ATP
Massa (Arg.) 1988 1. kolo -
Singh (Ind.) 1988 2. kolo 779.
ramos vinolas (Šp.) 1988 3. kolo 145.
Sousa (Port.) 1988 štvrťfinále 387.
Luncanu (Rum.) 1989 semifinále 323.
Bester (Kan.) 1988 finále 572.

Poznámka: tučne sú označení hráči s lepším rebríčkovým postavením ako má Kližan.
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Nepochybuje, že raz bude v stovke
          Martin Kližan o sebe, tenisových plánoch a slabosti pre pekné autá

je taký stres, pri ktorom som mal 
strach hrať, aby som niečo nepo-
kazil. Už sa v  tíme cítim dobre, 
je v ňom super atmosféra. Ja rád 
hrám v tímových súťažiach. Vždy 
som za klub bojoval, keď sme 
v Slávii STU hrali čo i len futbal, 
tak som ťahal tím. Aj keď som 
v  škole hral hokej. Som tímový 
hráč. Mám rád takéto súťaže.

 Po extraligovom súboji s Hr-
batým si vravel, že si rád, že 
bezmála štvorhodinový zápas 
si kondične vydržal. V Paríži ťa 
v zápase chytali kŕče...

V tomto prípade to bola psy-
chická záležitosť. Uvedomoval 
som si, že som lepší a  bola by 
chyba, keby som prehral. Na 
tréningu som nikdy nemal kŕče, 
hrám pritom 4 – 5 hodín.

 Máš ako profesionál nejaké 
zmluvy?

Dohodu mám momentálne 
s  agentúrou  Best. Tá bude one-
dlho končiť. V Paríži ma oslovili 
zástupcovia Octagonu a dali mi 
návrh zmluvy. A opäť ma oslovil 
známy agent Ken Mayerson. So 
súčasným postavením v rebríčku 
nemá význam, aby som rokoval 
o  zmluve. Keď budem okolo 
stovky, tak to bude iné.

 Nemáš ani zmluvu na oble-
čenie a obuv?

Veci môžem dostať aj bez 
zmluvy. Aj teraz som dostal 
oblečenie Nike. Tenisky si kupu-
jem, Wilson mi sedí. Na rakety 
a výplety zmluvu mám. 

 Aktuálne je pre teba iste vý-
hodné byť v NTC. Čo si myslíš, 
dokedy?

V súvislosti s tým, ako ma oslo-
vovali agentúry, som si uvedomil, 
že najviac by som potreboval 
sponzora, ktorý by mi platil tré-
nera. Teraz je pre mňa naozaj naj-

lepším riešením byť v NTC. Keď 
budem vyššie v rebríčku a budem 
mať príjmy, tak budem uvažovať 
o individuálnej ceste. Celý život 
v NTC určite nezostanem...

 Proti ktorému hráčovi zo 
súčasného veľkého tenisu by 
si chcel hrať? A  proti ktorému 
z minulej generácie?

Určite proti Nadalovi. A z bý-
valých hviezd proti Agassimu. To 
som už prepásol. Bol to vždy môj 
veľký sen zahrať si s ním.

 Vraj máš rád zaujímavé autá. 
Ako jazdíš?

Rýchlo a bezpečne! Ale s ma-
mou idem len päťdesiatkou. 
S otcom môžem rýchlejšie. Keď 
som začínal so šoférovaním, ne-
uvedomoval som si, aké nástrahy 
sú na cestách. Našťastie sa mi 
nikdy nič nestalo. Dnes som už 
vážnejší šofér, viac predvídam, 
a  keď vozím niekoho v  mojom 
aute, nejdem nikdy riskantne, 
za spolujazdcov predsa mám 
zodpovednosť. Chodil som aj 
na kurz bezpečnej jazdy, naučil 
som sa jazdiť v  neštandardných 
podmienkach. 

 Vraj si za nejaké úpravy auta 
dostal pokutu..

Kvôli papierom. Ale medziča-
som ich už mám. Tuning je moje 
hobby, mám kamarátov, ktorí to 
vedia robiť. Moja Kia Pro Seed je 
zo špeciálnej edície a vypadá teraz 
naozaj pekne.

 Dal si sa na profesionálny 
tenis. Myslíš aj na vzdelanie?

Dávam do tenisu všetko. Ráno 
o  ôsmej idem z  domu a  večer 
o  ôsmej sa vraciam. Takmer 
nemám čas na učenie. Ale stále 
som gymnazista na Ostredkovej. 
Som druhák a mám v pláne raz 
zmaturovať.

Zuzana WISTEROVÁ

Meno Ročník narodenia Rebr. ATP
De Bakker (Hol.) 1988 50.
Čilič (Chor.) 1988 12.
KLIŽAN (SR) 1989 184.
Young (uSa) 1989 147.
Sidorenko (fr.) 1988 245.

Meno Ročník narodenia Rebr. ATP
Santos (braz.) 1988 769.
Belič (Chor.) 1988 1077.
Eysseric (Fr.) 1990 407.
Nišikori (Jap.) 1989 246.
Luncanu (Rum.) 1989 323.
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„Tohtoročný turnaj bol najsilnejší 
za ostatné roky. Jeho obsadenie 
smelo možno porovnať s  paralel-
ným luganským challengerom, 
ktorý mal trojnásobne vyššiu do-
táciu,“ hovorí výkonný riaditeľ 
podujatia Branislav Stankovič. Jeho 
hodnotenie vyznieva pozitívne, aj 
bezstarostne. Pravda, pár hodín 
pred začiatkom to také bezstarostné 
nebolo. 

„Hrozilo zaplavenie kurtov, v pia-
tok sa ledva dostali hráči na zápis, 
lebo policajti zavreli cestu k areálu. 
Ešte večer boli dvorce pod vodou, 
pravda, len z hustého dažďa. V so-
botu o  desiatej sa však už mohlo 
hrať,“ dodáva Stankovič a  chváli 
kvalitu kurtov na Aničke. Orga-
nizátori po hrozivo vyzerajúcich 
daždivých dňoch mali šťastie na 
dobré počasie. „Prerušiť sme museli 
jediný raz na hodinku, inak turnaj 
prebiehal plynule, i  keď v  závere 
v  35-stupňovej horúčave,“ pozna-
menáva Stankovič, ktorému vo 
vedení turnaja v  pozícii riaditeľa 
sekunduje slovenský daviscupový 
kapitán Miloš Mečíř. V  Košiciach 
strávil príjemný týždeň i zásluhou 
syna. Ten sa po prvý raz prebojoval 
do štvrťfinále, na svoju raketu dostal 
i  nasadenú dvojku, hráča svetovej 
stovky Taliana Fogniniho, ktorý 
prišiel z  Roland 
Garros so skal-
pom Monfil-
sa, svetovej 
dvadsiatky. Mečíř so Semjanom 
vyhrali štvorhru, čo potešilo aj 
Stankoviča.

„Domácim ťahákom mal byť 
Kližan. Žiaľ, prehral v prvom kole 
so Ščukinom. Martin má na to, aby 
sa prebil medzi elitných tenistov, ale 
najprv sa musí naučiť zvládnuť sám 

seba,“ pripomenul Stankovič na ad-
resu daviscupového reprezentanta 
Slovenska. Bývalého profesionála, 
dnes organizátora turnajov, zaujal 
Srb Krajinovič, finalista. „Hrá 
s  ľahkosťou, je mladý, má 

potenciál.“
V   K o š i -

ciach sa dra-
žila Lendlova 

raketa. Za dve tisícky ju získal 
Marián Gaj. Do zbierky určenej 
na charitu pridali tisíc eur z  VSE 
Akademik Košice, päťsto pribu-
dlo z  dražby tréningovej hodiny 
s  olympijským víťazom Milošom 
Mečířom. Čosi sa vybralo na vstup-
nom, a  tak sa nazbieralo až 4500, 
ktoré tradične putovali - okrem 

iného - aj na nákup prístrojovej 
techniky pre košickú nemocnicu. 

„Tri príjemné dni strávil v  Ko-
šiciach na turnaji Karel Nováček, 
bývalý ôsmy hráč sveta. Zahral si 
tenis s deťmi Akademiku a chválil 
ich za dobré údery,“ dodáva šéf 
turnaja. K téme o budúcnosti tur-
naja, či k prípadnému zvyšovaniu 
dotácie hovorí: „Každý si myslí, že 
najdôležitejšia je dotácia. Pre mňa 
je minimálne také dôležité udržať 
vysokú úroveň servisu, ubytovania, 
organizácie. Viem, že sme mali 
hráčov, ktorí dali prednosť tridsať-
tisícovému challengeru v Košiciach 
pred stoticícovým Luganom. A to je 
pre nás záväzok do budúcna.“

(zw)

Fakty o 8. ročníku  
košice open

 Najvyššie nasadeným bol Čech 
Jan Hájek (78. ATP), dvojkou Talian 
Fabio Fognini (81.), dvaja hráči z prvej 
stovky v košickom pavúku.

 Do kvalifikácie i  hlavného tur-
naja nastúpilo 17 Slovákov (14 + 3).  
Z  kvalifikácie sa prebojoval iba Ma-
rek Semjan, v  hlavnom turnaji bol 
na základe rebríčka Martin Kližan,  
s voľnými kartami Miloslav Mečíř ml.  
a Andrej Martin.

  Najlepším Slovákom v  dvojhre 
bol Mečíř ml. (štvrťfinále), ktorý po 
boku Semjana vyhral štvorhru. Me-
číř, hráč NTC, po turnaji postúpil na 
393. miesto v rebríčku ATP, najlepšie  
v kariére.

Po hrozbe potopy tropické teplo
Košice Open vyhral po prvý raz Španiel, trofej za štvorhru získali Mečíř ml. a Semjan 

Challenger Košice Open  
(30 000 eur+H) má aj v ôsmom 
ročníku slovenského víťaza. 
Dokonca dvoch. Pravda, nie  
v dvojhre, ale opäť iba vo štvor-
hre. Singlová trofej putovala – 
ako vo všetkých ročníkoch tur-
naja – do zahraničia. Zásluhou 
Rubéna Ramíreza-Hidalga po 
prvý raz do Španielska. Deblo-
vá zostala doma vďaka dvojici 
slovenských hráčov Miloslava 
Mečířa ml., Mareka Semjana.

Rubén Ramírez-Hidalgo, 32-ročný rodák z Alicante, 
je prvým španielskym víťazom Košice Open. Po turnaji 
sa stal v  rebríčku ATP jedným z  dvoch 
skokanov  týždňa. Prvým je jeho finálový 
súper Filip Krajinovič, 18-ročný  srbský 
talent. Ten sa posunul o 37 priečok na 177. miesto – 
svoje najvyššie v kariére. Ramírez-Hidalgo postúpil po 
košickom víťazstve o 25 miest  - zo 132. na 107. Bývalý  

50. hráč sveta (2006) bol vlani v Košiciach vo štvrťfinále 
a zvíťazil vo štvorhre. V jeho štatistike figuruje s košic-

kým domicilom okrem tohtoročného singlo-
vého víťazstva na 30-tisícovom challengeri 
ešte jedno víťazstvo z roku 2003. Vtedy sa 

v  Košiciach uskutočnil 100-tisícový challenger. Prav-
da, pod inou organizátorskou taktovkou ako súčasné 
podujatie. Turnaj po prvom ročníku hneď aj zanikol. 

FinÁle koŠiCe oPen 2010
D v o j h r a

Rubén Ramírez-Hidalgo (3-Šp.) - Filip 
Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:2

Š t v o r h r a
Miloslav Mečíř ml., Marek Semjan (SR) - 
Ricard Hocevar, Caio Zampieri (4-Braz.) 
3:6, 6:1, 13:11 

Marek SEMJAN a Miloslav MEČÍŘ ml., slovenskí víťazi štvorhry na Košice Open 2010

Dvaja skokani 
týždňa
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Tandem supervisor – riaditeľka 
turnaja pracoval na premiérovom 
ročníku JH Open (dotácia 25  000 
USD) v  minulých dňoch v  rovna-
kom obsadení ako vlani v  rámci 
piešťanského turnaja s  desaťtisíco-
vou dotáciou. Maďar Sándor Árvay 
a Janette Husárová sa roky poznajú 
a  na dvorcoch Slovana, ktoré boli 
dejiskom podujatia, tvorili zohranú 
dvojicu. Husárová, majsterka sveta 
vo štvorhre, spojila pri organizovaní 
sily s ďalšou bývalou tenisovou pro-
fesionálkou Radkou Zrubákovou. 
Tá je na Slovane doma – veď tu 
pôsobí ako šéftrénerka klubu. Obe 
mali čo robiť. 

„Obdivoval som všestrannosť 
Janette. Keď bolo treba, sadla za 
volant a odviezla hráčky do hotela. 
Na dvorcoch bola od rána do večera 
a tŕpla, aby nám vydržalo počasie,“ 
vravel skúsený supervisor ITF. 
V prvú nedeľu naplánoval na 8 dvor-
cov 37 zápasov kvalifikácie a  bolo 
šťastie, že nepršalo. Ale v  stredu, 
uprostred turnajového týždňa, zmyl 
dážď kompletný program dňa. 

„Pred pár týždňami som bol su-
pervisorom v Sarajeve a do štvrtka 
sme mali dohraný len jeden zápas... 
Potom sa vyčasilo a  turnaj sme 
ukončili včas,“ dodal Árvay. Aj 
v Bratislave mal nachystaný scenár, 
že v  prípade zlého počasia budú 
musieť niektoré hráčky odohrať za 
deň dve dvojhry a  jednu štvorhru. 

„Spolieham sa na predpoveď podľa 
stránky freemeteo.com. Zatiaľ ma 
informácie z tohto webu nesklama-
li,“ spomenul Árvay. 

Štvorhra sa skončila už v sobotu. 
Víťazkami sa stali domáce Katarína 
Kachlíková a  Lenka Tvarošková 
a v nedeľu, hoci prognóza bola daž-
ďová, stihla v rýchlom hodinovom 

finále získať Lenka Juríková po výhre 
nad Taliankou Griorgiovou svoju 
zatiaľ najvzácnejšiu trofej.

„Teší ma, že obe víťazstvá zostá-
vajú na Slovensku,“ vravela Janette 
Husárová, ktorá vítala záujem troch 
desiatok slovenských hráčok o štart 
v Bratislave. „Hlavne kvôli nim tur-
naj organizujeme,“ dodala.      (zw)

jH open
14. 6. 2010, Bratislava

výsledky Sloveniek, kvalifikácia
D v o j h r a

1. kolo: Malíková (ČR) – Bašková 62, 61, 
Uberalová – Dorschová (Nem.) 61, 61, Ho-
ráčková (ČR) – Grácová 46, 63, 60, Frantová 
(14) – Butkovská 75, 63, Ka. Schmiedlová – 
Mészárosová 60, 61, Dobrá (15-ČR) – Záteková 
63, 64, N. Vajdová – Kršáková 61, 62, Šumová 
(ČR) – Valková 67(5), 62, 61, Čepelová (13) 
– Parajová 61, 63, Maľová – Kucharová 62, 

76(4), Dabrowská (Kan.) – Morgošová (12) 
64, 57, 63, Sporeaová (Rum.) – Jůrová 36, 60, 
63, Sobaszkiewicz (16-Poľ.) – Malenovská 61, 
16, 64, Susanyiová (Maď.) – Žilincová 62, 62, 
Kovaľová – Danilovová (Rus.) 60, 60, 2. kolo: 
Tvarošková (1) – Malíková 57, 75, 64, Hončová 
(10) – Borecká (ČR) 61, 36, 63, Hermenegildová 
(2-Braz.) – Uberalová 36, 64, 20 skr., Horáčková 
– Frantová 64, 75, Stancuová (3-Rum.) – Ka. 
Schmiedlová 63, 64, N. Vajdová – Kubičíková 
(4-ČR) 61, 36, 61, Čepelová – Šumová 63, 61, 
Kaniaová (5-Poľ.) – Maľová 61, 61, Kopřivová 

(ČR) – Nociarová (7) 26, 63, 64, Luknárová 
(11) – Kovaľová 60, 16, 61, 3. kolo: Tvarošková 
– Hončová 46, 62, 63, N. Vajdová – Čepelová 
bez boja, Luknárová – Kawaová (8-Poľ.) 62, 61.

Hlavná súťaž
1. kolo: Thorpeová ((Fr.) – Wienerová 60, 63, 
Škamlová – N. Vajdová 63, 46, 64, Luknárová – 
Piterová (Poľ.) 26, 75, 63, Juríková – Cetkovská 
(7-ČR) 62, 46, 64, Pochabová (4) – Golubicová 
(Švajč.) 61, 61, Tvarošková – Korzeniaková 
(8-Poľ.) 57, 64, 63, 2. kolo: Molinerová (6-
Arg.) – Škamlová 61, 64, Giorgiová (3-Tal.) – 

Luknárová 64, 61, Juríková – Kaniaová (Poľ.) 
57, 76(3), 75, Kosinská (Poľ.) – Pochabová 61, 
63, Hladíková (ČR) – Tvarošková 63, 64, ŠF: 
Juríková – Kosinská 62, 61, SF: Juríková – Ľub-
covová (Ukr.) 62, 63, Giorgiová – Thorpeová 
(Fr.) 63, 16, 62, F: Juríková - Giorgiová 62, 61.

Š t v o r h r a
SF: Škamlová, Dabrowská (SR/Kan.) – Lukná-
rová, N. Vajdová (SR) 76(5), 63, Kachlíková, 
Tvarošková (2-SR) – Juríková, Piterová (4-SR/
Poľ.) 75, 64, F: Kachlíková, Tvarošková – 
Škamlová, Dabrowská 64, 76(2).

Trofej Jh Open pre Juríkovú 
Aj deblové prvenstvo patrí slovenským hráčkam – Kachlíkovej s Tvaroškovou

JH Open, turnaj ITF žien, 
vyhrala na dvorcoch Slovana 
Bratislava 19-ročná slovenská 
tenistka Lenka Juríková (274.  
v rebríčku WTA). Vo finále zdo-
lala Talianku Camilu Giorgiovú 
(240.) a pripísala si po troch 
prvenstvách na desaťtisícových 
turnajoch najcennejšie turnajo-
vé víťazstvo. 

Fakty jH open
✪  V 64-člennom kvalifikačnom pavúku bolo 25 

Sloveniek. Do hlavnej súťaže sa z kvalifikácie 
dostali tri domáce hráčky – Tvarošková, Luk-
nárová a N. Vajdová.

✪  V hlavnej súťaži dvojhry sa predstavilo spolu 
sedem slovenských tenistiek, cez prvé kolo 
sa nedostali Wienerová a N. Vajdová, ktorá 
podľahla držiteľke voľnej karty Škamlovej. 
Do štvrťfinále (a napokon až k víťazstvu) sa 
prebojovala Juríková. 

✪  Najvyššie nasadenou bola Diyasová z Ka-
zachstanu (209. v rebríčku), dvojkou Chorvát-
ka Mijaciková (235.) – prvá vypadla v druhom, 
druhá už v prvom kole.

Bratislavské víťazstvo a body zaň posunú Lenku 
Juríkovú k  najlepšiemu rankingu kariéry (vlani 
263., teraz bude okolo 240. miesta). „Bolo by vý-
borné, keby sa mi podarilo dostať do kvalifikácie 
US Open. To je teraz môj najbližší plán,“ povedala 
po výhre na JH 
Open. 

„V  pr v ých 
dvoch kolách 
som nemala ľahké súperky. V prvom som zdolala 
nasadenú Cetkovskú, ktorá už bola vo svetovej 
päťdesiatke,“ rekapitulovala hráčka Slávie STU 
bratislavské vystúpenie. Najnáročnejšie zápasy 
absolvovala po upršanej strede. „Doobeda tri 
hodiny, poobede štyri. V piatok som mala jednu 

dvojhru a dve štvorhry. Boli to dva hektické dni.“
Do lanskej jesene bola Juríková v programe NTC, 

teraz ju trénuje o  desať rokov starší brat Peter. 
„Najviac som si pod jeho vedením zlepšila v  po-
slednom čase forhend. V turnaji ma podržal servis, 

mohla som sa 
naň naozaj spo-
ľahnúť,“ prízvu-
kovala čerstvá 

maturantka Obchodnej akadémie na Dudovej 
v Bratislave. 

Po sérii antukových turnajov si teraz Lenka 
dožičí dvojtýždňovú pauzu s kondičným blokom. 
„Potom chcem hrať v kvalifikáciách troch turnajov 
WTA - v Budapešti, Prahe a Bad Gasteine.“ 

Z víťazstva Lenky JURÍKOVEJ sa tešia dve bývalé profesionálky, organizátorky turnaja, Radka ZRUBÁKOVÁ (vľavo) 
a Janette HUSÁROVÁ

Lenka chce na US Open
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DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

BratiSlava
organizátor Právnik tš trčka & kurek

Chlapci: ŠK TXT Casey Bratislava, TJ Slávia 
Právnik Bratislava A, TK Slávia STU Brati-
slava A, TK Inter Bratislava, TK Pezinok, TK 
Slovan Bratislava, TK Kalinčiakova Bratisla-
va A, TJ Slávia Právnik Bratislava B
Dievčatá: TK Slovan Bratislava, TK Inter 
Bratislava A, TJ Slávia Právnik Bratislava B, 
TK Slávia STU Bratislava A, TJ Inter Bratisla-
va B, TJ Slávia Právnik Bratislava A, Ruži-
novská TA Bratislava, TK Olymp Bratislava 

zÁPaD
organizátor tk kúpele Piešťany

Chlapci: TK Kúpele Piešťany B, TA NET Tr-
nava A, TK Kúpele Piešťany A, Veľké Kosto-
ľany
Dievčatá: Empire Trnava A, ESO Piešťany, 
Empire Trnava B, TK Kúpele Piešťany

organizátor tk ratufa levice
Chlapci: Tc Partizánske, TŠTK Levice B, 
TŠTK Levice A, TŠTK Levice C
Dievčatá: MŠO Štúrovo, TC SPU AX-V Nitra 
A, Topoľčany, Partizánske

StreD
organizátor tk Baník Prievidza

Chlapci: TK Turzovka , Slávia ŽU Žilina, 
TK Sparta P.Bystrica, TK Žilina
Dievčatá: TK Žilina, TK TC Bojnice B, TK TC 
Bojnice A, TK Nová Dubnica

organizátor tk Banská Bystrica
Chlapci: TK Banská Bystrica A, TC Dixon 
Tenisia B. Bystrica, TK Kysucké Nové Mesto 
A, TK Banská Bystrica B
Dievčatá: Lieskovský tenisový klub A,
TK Tennis Fun Banská Bystrica, TK Banská 
Bystrica, TC Dixon Tenisia Banská Bystrica A

vÝCHoD
organizátor tk mladosť košice

Chlapci: Tc STŠ Michalovce, TKM Betliar, 
TK F1 Poprad, TK Mladosť Košice B, 1. TK 
Humenné, TK Mladosť Košice A, Tc STŠ 
Michalovce, TC SCORP Michalovce
Dievčatá: TK Mladosť Košice A, VSE TK 
Akademik Košice B, TK Dranam Košice,  
1. TK Humenné A, VSE TK Košice A, TK 
Mladosť Košice B, ZŠ Čsl. Armády Prešov, 
1. TK Humenné B

Koho uvidíme v NTC?
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP: hralo 139 družstiev

V Detskom Davis Cupe a Fed 
Cupe s Nadáciou SPP, ktorého 
oblastné kolá sa uskutočnili za 
účasti 139 družstiev 19. – 20. júna, 
štartujú tenisti narodení roku 2001 

a mladší. Naša tenisová budúcnosť 
sa predstavuje súťažne v tímovom 
zápolení, ktoré je populárne medzi 
deťmi i veľkými hviezdami. Pro-
jekt s podporou Nadácie SPP už 

tradične vrcholí v reprezentačnom 
stánku slovenského tenisu – v NTC. 
Oblastnými kolami, ktoré vždy na-
sledujú za klubovými, vstúpila súťaž 
do rozhodujúcej časti. Postupujúce 

tímy z oblastí čaká 4. – 5. septembra 
regionálne finále. Na ňom spozná-
me družstvá, ktoré uvidíme 1. – 3. 
októbra 2010 v celoslovenskom fi-
nále v Národnom tenisovom centre. 

▲ Košice       ▲ Bratislava – Dudova

▲ Bratislava – Dudova  ▲ Levice ▲ Banská Bystrica

Družstvá postupujúce z oblastného do regionálneho finále
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Rafael NADAL
(Španielsko)

víťaz Roland Garros 2010






