
Na jar 2010 patril ešte Jozef Kovalík do prvej 
svetovej dvadsiatky medzi juniormi. Vlani v ok-
tóbri, asi mesiac pred 18. narodeninami, získal 
svoj prvý bod z mužského turnaja. Na začiatku 
tohto roka ho počítač ATP evidoval na 1514. 
mieste. A v polovici júna, po zisku prvej trofe-
je na 10-tisícovom podujatí kategórie futures 
v  Bosne a  Hercegovine, bol už o bezmála tisíc 
priečok vyššie!

Prechod z juniorskej kategórie medzi mužov, 
u  väčšiny tenistov problematický, zvláda hráč 
NTC zatiaľ s  veľkým prehľadom. Pomáha mu 
v tom tréner Ladislav Simon, ktorému sa v cen-
tre v  minulosti darilo ťahať hore Magdalénu 
Rybárikovú i Martina Kližana. Teraz sa pod jeho 
taktovkou pripravuje Jojo – ako slovanistu volajú 
v tenisovej komunite. 

„Spoluprácu sme odštartovali po Ritre. Prvý 
bod, ktorý Jojo vlani na jeseň získal na turnaji 
v Turecku, mal cenu zlata – vďaka nemu sa na 
začiatku roka dostal na tri turnaje v Izraeli, kde bol 
dva razy v osmičke,“ pripomína Ladislav Simon. 

Od februára do začiatku mája ťahal Kovalík 
tureckú turnajovú sériu. Uhral semifi nále i fi ná-
le, no prvé víťazstvo dosiahol neďaleko Sarajeva 
v  bosnianskom mestečku Kiseljak až v  prvú 
júnovú nedeľu. „Body, ktoré som získal na tur-
najoch predtým, ma posunuli do hlavnej súťaže. 
Teraz sa už do desaťtisícoviek dostanem bez 
problémov. Postupne budem chcieť viac...“ vraví 
švagor fedcupového kapitána Mateja Liptáka, pod 
ktorého vedením dlhoročne trénoval v Slovane 
a do vlaňajška i v NTC. „Odkedy trénuje Maťo 
Hantuchovú, stretávame sa menej. Ale registroval 
moje prvé turnajové víťazstvo a  hneď mi písal 
gratulačnú esemesku,“ vraví Jozef. 

Lanskú zmenu trénera komentuje stroho: „Aj 
s Lacom Simonom sme si sadli.“ Trénerovi vyká, 
tak ako kedysi Liptákovi. 

„Je to pracant, príjemný chlapec aj mimo dvor-
ca, v profesionálnom tenise sa dobre naštartoval,“ 
charakterizuje svojho zverenca Ladislav Simon. 
„Má oba základné údery na úrovni, z  podania 
vyniká hlavne jeho výborné druhé, chválim ho 
za ochotu tvrdo pracovať. Musíme vždy nájsť 

správnu taktiku. Poctivý tenis mu určite prinesie 
výsledky,“ dodáva. Kondične sa Kovalík pripra-
vuje u Maroša Molnára.

Vlani Jozefovi často chýbal na turnajoch tréner. 
Vyťažený Lipták nemal dosť času sprevádzať ho. 
Súčasnú Simonovu prítomnosť na cestách oce-
ňuje. „Vidí ma nielen v  tréningu, ale aj priamo 
v akcii na turnajoch. Veľa sme pracovali cez zimu 
a v príprave na sezónu. Odohral som dosť zápasov 
a  som spokojný so svojou súčasnou situáciou. 
Pravda, vždy je čo zlepšovať,“ dodáva. 

Čerstvý vodič už nie je odkázaný na mamine 
služby, ktorá ho vozievala na tréningy do NTC 
z Ivánky pri Dunaji. „V marci som získal vodičák, 
rodičia mi dôverujú a požičajú auto. Už by som 

si trúfol aj na kratšie vzdialenosti, ale zatiaľ sedí 
za volantom výlučne tréner...“

Kovalík sa prehupol cez rankingovú métu 
600, jeden z cieľov v NTC. V Bosne získal svoju 
najvyššiu prémiu – 650 eur za víťazstvo, čo ko-
mentuje s úsmevom. „Na desaťtisíckach sa veľa 
zarobiť nedá. Vyplatil som hotel, čosi mi zostalo. 
Prvé peniaze sú príjemnou motiváciou, víťazstvá 
zasa povzbudením.“ 

Tréner prezrádza, že by bol rád, keby sa Jozef 
v tomto roku posunul pod štvorstovku a mohol si 
otestovať aj challengerové turnaje, ba vyskúšať by 
chceli aj kvalifi káciu turnaja okruhu ATP v Uma-
gu. Po dobrom vykročení si dvojica môže robiť 
ambicióznejšie plány.      Zuzana WISTEROVÁ 

Jozef Kovalík poskočil
v rebríčku o tisíc miest

Zverenec trénera Ladislava Simona v NTC získal svoj prvý titul medzi mužmi

Predaj:
rakety - tenis, squash

lopty, bagy, výplety, gripy, siete, čiary

0915 417 334

Prenájom:
tenisové dvorce 13x

beach volleybalové dvorce 2x

multifunkčné ihrisko 1x
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BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL

NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk

Tematínska 5, 851 05 Bratislava

email: sedven@centrum.sk 

mobil: 0905 604 975

www.sedven.sk

• tenisové ihriská

• nafukovacie haly

•  predaj a dovoz balenej 

antuky

• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 

areálov

•  inžinierska a projektová 

činnosť

• detské ihriská

� Deväť antukových kurtov 
Pevná dvojhala s ITF povrchom SCHOEPP
Tenisová akadémia
Tenisová škola a klub

� Fitness - Wellness - Telocvičňa

� Reštaurácia - Šport bar - Ubytovanie

MALINOVO, tel.: 0917 845 102, www.elfoclub.sk

Nový 
športovo- rekreačný 

areál 

Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION
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VÝHRADNÝ DOVOZCA :
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.  
JUNÁCKA 6
832 80 BRATISLAVA
TEL/FAX: 02 44636666 
MOBIL: 0905278855
email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

PODPORA MLADÝCH TALENTOV:
(SCOUTING A SPONZORING) 

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

Turnaj hráčov do 14 rokov Junior Tennis Cup v maďarskom Pécsi 
pod hlavičkou Tennis Europe (30. 5. - 5. 6. 2011) vyhral Alex Molčan, 
hráč Slávie Agrofert Bratislava. V slovenskom fi nále dvojhry zdolal 
krajana Alexa Gajdicu, člena VSE TK Košice 6:3, 6:0. Gajdica sa 
z Pécsu vracal aj s cenným úspechom zo štvorhry – po boku Patrika 
Nému (Hanaka Zlaté Moravce) postúpil do semifi nále. Na snímke 
čakajú slovenskí tenisti v Pécsi na dekoráciu – zľava fi nalista Alex 
GAJDICA a víťazný Alex MOLČAN.

Počas prostějovského chal-
lengeru na prelome mája a júna 
sa stala nešťastná udalosť iba 
neďaleko jeho dejiska, kde zrazil 
mladého českého tenisu Radima 
Urbánka vlak. Namiesto bojov 
v prostějovskej kvalifi kácii na-
pokon 20-ročný tenista bojoval 
o svoj život. Podľa správ z českých 
médií je jeho stav vážny, utrpel 
ťažké zranenia hlavy a  hrudní-
ka. Nešťastie, ku ktorému do-
šlo na trati medzi Prostějovom 
a  Chornicou, vyšetruje polícia. 
Český Blesk uviedol, že nešlo 
o náhodu. Urbánek údajne sedel 
na koľajniciach na mieste, kadiaľ 
nikdy nik nechodí. Šumperský 
rodák sa roku 2005 stal v Čechách 
Talentom roka podľa zväzovej 
ankety. V osemnástich rokoch bol 
tréningovým partnerom Radka 
Štěpánka a Tomáša Berdycha 
pred DC proti Francúzsku. Mla-
dý ľavák vyhral roku 2009 naj-
významnejší juniorský turnaj na 

Slovensku Slovak Junior Indoor 
na Právniku. V poslednom čase 
sa viac sústredil na štúdium. Jeho 
priateľkou je mladá slovenská 
tenistka Vivien Juhászová, ktorá 
bola z nešťastia otrasená. Podob-
ne aj hráči – účastníci prostějov-
ského turnaja, na ktorom udalosť 
zanechala svoj tieň.

Rakúsky tenista Daniel Köllerer dostal doži-
votný trest zákazu činnosti za manipuláciu troch 
stretnutí. Hráč, ktorý fi guruje v rebríčku na 385. 
mieste (najlepšie bol 55.), musí navyše zaplatiť 
pokutu 70-tisíc eur a nebude môcť pracovať ani 
ako tréner profesionálov. Dvadsaťsedemročný 
Köllerer podľa vyšetrovateľov ovplyvnil jeden 
vlastný zápas a ďalšie dve stretnutia. Voči ver-
diktu sa môže odvolať. Podľa informácií z médií 
sa obráti na Športový arbitrážny súd (CAS) vo 

švajčiarskom Lausanne. Crazy Dani, ako bláznivého tenistu s mimo-
riadne zlou reputáciou volajú, hral vlani aj proti Slovensku v Daviso-
vom pohári. V polovici júna sa Köllerer stal otcom - jeho partnerke 
Gabriele Pichlerovej sa narodilo dievčatko, ktoré dostalo meno Lilli.

Nešťastie mladého tenisu

Köllerer dostal doživotný dištanc

Radim URBÁNEK s trofejou 
zo Slovak Junior Indoor



Tento turnaj je zaradený do 
celosvetovej NEC Wheelchair 
Tennis Tour 2011, ktorú tvorí viac 
ako 140 celosvetových podujatí 
a  bol zaradený do kategórie  ITF 
2 s  celkovou dotáciou 11  500 €.
Hlavným organizátorom je Slo-
venský zväz telesne postihnutých 
športovcov v spolupráci so Sloven-
ským a  Bratislavským tenisovým 
zväzom. 

Traja hráči TOP 10

V Bratislave sa pravidelne schádza 
absolútna svetová špička a  výnim-
kou nebol ani tento rok. Traja hráči 
z TOP 10, osem nasadených v hlav-
nej súťaži mužov patriacich medzi 45  
najlepších vo svetovom rebríčku – to 
naozaj nepotrebuje komentár. Vidieť 
hru finalistu Roland Garos 2011 
a  minuloročného víťaza Slovakia 
Open Francúza Nicolasa Peifera, či 
nestárnucich Martina Legnera z Ra-
kúska a  Tadeusza Kruszelnického 

z  Poľska, ktorí taktiež v  minulosti 
triumfovali na našom turnaji, bolo 
ozajstným zážitkom. Svoje kvality 
potvrdil aj Frederic Cattaneo z Fran-
cúzska a  v  súťaži žien Britka Lucy 
Shukerová, ktorá po januárovom 
zranení ruky odohrala prvý turnaj 
a hneď víťazný.

Titul v Bratislave obhájil Nicolas 
Peifer z Francúzka. Vo fi nále zdolal 
krajana Frederica Cattanea 6:0, 6:2. 
Obaja tvorili víťazný pár štvorhry, 
keď vo finále zdolali maďarsko – 
poľskú dvojicu Farkas – Kruszelnicki 
6:4, 6:2. V  súťaži žien dominovali 
hráčky Veľkej Británie -  8. hráčka 
sveta Shukerová vo finále zdolala 
Huntovú 6:2, 6:2.

Chabreček v osmičke

Slovensko reprezentoval Dávid 
Chabreček, ktorý hral hlavnú súťaž 
ako 6. nasadený hráč. V  druhej 
súťaži - Second Draw - hrali Tomáš 
Masaryk a Rastislav Soviš. V súťaži 

Francúz Nicolas Peifer  v
Slovakia Open 2011 v tenise na vozíku:  aj náš Tomáš  M

Osemnásty ročník turnaja v tenise na vozíku Slovakia Open 
(8. - 12. júna 2011) sa uskutočnil vo vynovenom areáli Slávie Agrofert 
Bratislava. Na podujatí sa zúčastnilo 40 tenistov a tenistiek na vozíku 
z 11 krajín. 

Dávid CHABREČEK, aktuálna slovenská jednotka, 35. vo svetovom rebríčku

PREDAJ  
TENISOVÉHO  

AREÁLU
10 minút / 10 km  

od Bratislavy  

s ubytovaním  

motelového typu 

Kontakt: 
tel.: 0903 762 477

e-mail:
rastislav.malovec@rpadvisor.sk

3434   



žien Slovensko nemalo zastúpenie. Chabreček sa 
v hlavnej súťaži dostal až do štvrťfi nále, v ktorom 
nestačil na  Kruszelnického a  vo štvorhre spolu 
s  Čechom Stefanu postúpili tiež do štvrťfi nále. 
V  ňom prehrali s  rakúsko-nemeckou dvojicou 
Legner - Sommerfeld. Tomáš Masaryk v  druhej 
súťaži predviedol svoj najlepší tenis a  celú súťaž 
vyhral. Získal   36 bodov a posunul sa v rebríčku 
vyššie o 116 miest.

Noví adepti sa hlásia

Osobitné poďakovanie za úspešný priebeh Slo-
vakia Open 2011 patrí organizačnému výboru pod 
vedením Michala Nemca, Slávii Agrofert,  vedeniu 
Evanjelického lýcea v Bratislave, ktoré zabezpečo-
valo zberačov loptičiek, STZ za podporu turnaja, 
rozhodcom za ich profesionálny prístup a TK E. K. 
na Zlatých pieskoch v Bratislave, ktorý poskytol svoj 
areál na odohratie semifi nálových zápasov mužov 
a fi nálových zápasov žien. Pochopiteľne, aj všetkým 
sponzorom a podporovateľom turnaja. Účastníci 
vyzdvihovali aj to, že spolupracujeme s organizá-
tormi v Čechách a Poľsku, čím sme vytvorili sériu 
stredoeurópskych antukových turnajov.

Dobrou správou pre budúcnosť tenisu na vozíku 
na Slovensku je, že počas turnaja prejavili záujem 
o  tento šport noví hráči. Možno ich uvidíme už 
v nasledujúcom ročníku Slovakia Open.

František PISARČÍK,
riaditeľ turnaja

r  v Bratislave obhájil 
áš  Masaryk získal víťaznú trofej - vyhral druhú súťaž turnaja

Slávnostné vyhlásenie - zľava víťaz Nicolas PEIFER a finalista Frederic CATTANEO z Francúzska
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SPORTER  s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava; korešpondenčná adresa: Švermova 28, 927 01 Šaľa, Slovakia

mobil: + 00421 903 735 539, email: sporter@sporter.sk, Internet: www.sporter.sk

HĽADÁTE DOBRÚ FIRMU 

NA VYBUDOVANIE VÁŠHO TENISOVÉHO KURTU?

NAŠLI STE SPRÁVNE!



Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže na rok 2011
A/

Všeobecné ustanovenia
B/

Technické ustanovenia
1.  Riadiaci orgán: Slovenský tenisový zväz
2.  Názov súťaže: Majstrovstvá Slovenska družstiev 

mládeže
3.  Vekové kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, 

st. žiačky, dorastenci, dorastenky.
4.  Termíny a usporiadatelia: Usporiadatelia budú 

určení a zverejnení na www.stz.sk po uzávierke 
konkurzu na usporiadateľa koncom júla.

5.  Počet štartujúcich: dve družstvá z každého regi-
ónu.

6.  Organizační pracovníci: na www.stz.sk v  časti 
domáce súťaže/ družstvá

7.  Prihlášky: prihláška družstiev do najvyššej regio-
nálnej súťaže je súčasne prihláškou do fi nálového 
turnaja majstrovstiev SR družstiev príslušnej kate-
górie, ak si družstvo postup vybojuje. Regionálne 
zväzy sú povinné nahlásiť postupujúce družstvá 
na STZ po uzavretí regionálnej súťaže. Požiadavky 
na ubytovanie treba zaslať organizačným pracov-
níkom 14 dní pred otvorením M SR.

8.  Hospodárske podmienky: Účastníci si hradia 
všetky pobytové náklady (cestovné, stravu 
a ubytovanie).
Družstvo je povinné odohrať všetky stretnu-
tia, okrem prípadov keď riaditeľstvo turnaja 
z objektívnych dôvodov rozhodne inak. 
V prípade nenastúpenia na niektoré stretnu-
tie, bude družstvo sankcionované v súlade so 
súťažným a disciplinárnym poriadkom.
Dvom rozhodcom hradí STZ cestovné, stravné, 
ubytovanie a odmenu za výkon funkcie podľa 
platného sadzobníka odmien. Odmena musí byť 
zdanená. Refundácia mzdy sa neposkytuje.

9.  Lopty: „WILSON US OPEN“. Na každý zápas 
3 nové lopty. V kategórii dorastu 3 nové lopty aj 
na tretí set.

10.  Titul a ceny: víťazné družstvo získa titul „Majster 
Slovenska družstiev v tenise na rok 2011“, pohár, 
diplom a medaily, ostatné družstvá na medailo-
vých miestach diplom a medaily.

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 prí-
slušnosťou, 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 účast-
níci nové súpisky pri dodržaní čl. 89 až 
91 SP tenisu. Pre určenie poradia hráčov 
na súpiske, na základe medzinárodného 
rebríčka, je pre M SR mládeže určujúci 
rebríček vydaný 8. 8. 2011 pre ITF - dorast 
a 9. 8. 2011 pre TE – staršie žiactvo.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: wsúpis-
ku treba spracovať cez systém eTenis naj-
neskôr do 15. 8. 2011. Ofi ciálne súpisky 
budú zverejnené v systéme etenis. 

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 17.8.2011 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 družstiev:

7.  Systém súťaže: hrá sa vylučovacím systémom 
podľa vyžrebovania. 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 zo 7 zápasov (5 dvojhier a 2 štvorhry). 

8.  Námietky: kluby môžu podávať v súlade s prí-
slušnými ustanoveniami SPT.

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

10.  Rozhodcovia: vrchného rozhodcu a jeho zástup-
cu deleguje STZ. 

11.  Poriadkové pokuty: udeľujú sa v súlade so SPT, 
osobitne:
15,- € neoprávnený štart hráča
17,- € za neskoro odovzdanú alebo neúplne 
spracovanú súpisku
17,- € ak funkciu kapitána prevezme náhradník, 
ktorý nie je na súpiske a nepreukáže sa povere-
ním klubu, resp. ak kapitán nie je prítomný na 
stretnutí
34,- € ak kapitán nemá trénerskú licenciu
34,- € za každé voľné miesto v zostave stretnutia 
(chýbajúci hráč)
166,- € za nenastúpenie družstva na dohrávku 
rozohraného stretnutia
332,- € za nenastúpenie družstva na stretnutie
664,- € za odstúpenie družstva zo súťaže po 
vyžrebovaní

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 
usporiadateľ predĺžiť M SR o jeden deň. 

Kategória Termín Usporiadateľ
Mladší žiaci 25. – 27. 8. 2011 Bude určený
Mladšie žiačky 28. – 30. 8. 2011 Bude určený
Starší žiaci 7 – 9.  9. 2011 Bude určený
Staršie žiačky 10. – 12.9. 2011 Bude určený
Dorastenci 25. – 27. 8. 2011 Bude určený
Dorastenky 28. – 30. 8. 2011 Bude určený

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
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Z a re g i s t r u j t e  s a  n a  w w w. t t k . s k  a  z í s k a j t e  3 0 %  z ľ av u  z  c i e n !

Firma Šport SERVIS Robert Nagy je výhradným dovozcom a distribútorom značiek TTK, TOPSPIN, LOBSTER pre SR a ČR.

SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o., Dlhá 59, 931 01 Šamorín, e-mail:ttk@ttk.sk, www.ttk.sk, tel.: 0905711236

Tu  n á j d e t e 
vš e t ko,  čo 
p o t re b u j e t e  
p re  t e n i s

KLIP K-BOOM vysokokvalitný polyester, 

ktorý dodáva o 30% vyššiu rýchlosť 

lopte ako iné polyesterové výplety pri 

maximálnej ochrane ruky a stabilite tenzie 

výpletu. Používa Oliver Nagy – 2. miesto 

rebríčka TENNIS EUROPE U14.

KLIP NATURAL GUT LEGEND – najstaršie 

prírodné črevo od najväčšieho výrobcu 

čriev na svete. Bezkonkurenčná cena. 

Ideálne pre všetky kategórie hráčov- najmä 

mládež.

GOSEN MICRO SHEEP – syntetické 

črevo s vlastnosťami ako prírodné črevo. 

Vynikajúci výplet v kombinácii s KLIP 
K-BOOM. Zaručuje rýchlosť a kontrolu 

lopty a maximálnu ochranu ruky.

 najpresnejší vypletací stroj vo svojej triede  presnosť 

vypletania 0,1 kg  ovládanie nožným pedálom  funkcia 

prednapnutia výpletu (10, 15, 20, 25%)  stroj je prenosný a 

dodáva sa komplet aj s náradím  ku každému vypletaciemu 

stroju poskytujeme odborné školenie (4-6 hodín) a naučíme ako 

vypletať 

•  Digitálny vypletací stroj

vypletať 

Školiteľ –  

Ing. Robert Nagy 

– MRT (Master 

racquet technician 

ERSA/USRSA) 

medzinárodnej 

asociácie vypletačov

in
te

rn
e

to
v

ý

Nemáte vhodného sparingpartnera alebo trénera? 
Váš tenisový partner kazí veľa lôpt a vy namiesto hrania iba zbierate lopty? 

Chcete hrať rýchlejšie lopty, ale váš sparingpartner vám nedokáže nahrať rýchlejšie? 

Tak začnite trénovať a hrať so strojom LOBSTER GRANDSLAM 4!

•  Výplety KLIP a GOSEN 

•  V ponuke kolekcia 
oblečenia TTK  

LOBSTER nahrávací stroj je vhodný pre všetkých- 

začiatočníkov, deti, juniorských šampionov, rekre-

ačných hráčov a profesionálnych hráčov tiež.

12 otázok a odpovedí prečo kúpiť nahrávací stroj 

LOBSTER GrandSlam 4:

GrandSlam4 je najdokonalejší 

a najpresnejší prenosný nahrávací  

stroj na trhu

maximálna rýchlosť odpalu lopty 

135 km/h – to je o 15%  

rýchlejšie ako konkurenti

na rozdiel od konkurentov do-

káže odpáliť loptu minimálnou 

rýchlosťou 35 km/h čo je vhod-

né aj pre deti a začiatočníkov 

inovatívna batéria v LOBSTERi 

vydrží až 6 hodín na rozdiel od 

konkurentov (2-3 hodiny)

horizontálu aj vertikálnu osciláciu (dokáže 

meniť smer lôpt na dľžku aj šírku)

má 2x silnejšiu hornú aj spodnú rotáciu lopty 

ako konkurenti.

umožňuje nahodiť loptu až v  60 stupňovom 

uhle, čo je ideálne pre nácvik hry nad hlavou

a hrať so strojom LOBSTER G
šetkkýcýchh- 

rrekre-

ž.

í stroj 

do

nonoouu

hhohod-

v 

TERRii 

el ood

V júni  

GrandSlam 4 za cenu  

bez DPH  

a ešte k tomu  

aj 120 lôpt  

a tubu na zbieranie  

grátis!!!

m 

-

u 

aj 120 
zbieranie

aj 

a tubu na zbie

grátis!!!
1

r

pri svojej váhe 15 kg, malých rozmeroch a ro-

bustných kolieskach je jednoducho prenos-

ný na všetkých povrchoch 

má predprogramované herné situácie 

so 6 loptami (konkurenti maximálne  

so 4 loptami)

zásobník je až na 150 lôpt, čo umožňu-

je trénovať bez častého zbierania lôpt

m u l t i f u n k č n é 

diaľkové ovlá-

danie umožňu-

je ovládať stroj 

zo vzdialenosti 

30 m v  plnom 

rozsahu na roz-

diel od konku-

rentov, kde môžete ovládať iba štart 

a stop.

má prakticky nulovú poruchovosť. Vďaka 

100% kvalite a individuálnemu prístupu ku 

našim zákazníkom sme predali za 2,5 roka 

150 ks nahrávacích strojov LOBSTER!!!!!! 

Z toho iba v 4 prípadoch bolo treba vyko-

nať servisný zásah. To všetko vďaka skú-

senostiam, ktoré od roku 1970 (LOBSTER 

vyrobil sa na svete prvý tenisový nahrávací 

stroj) získali inžinieri a vývojový pracovníci 

v továrni LOBSTER. Všetky stroje sa mon-

tujú v USA.
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A/
Všeobecné ustanovenia

B/
Technické ustanovenia

1.  Riadiaci orgán: Slovenský teni-

sový zväz

2.  Názov súťaže: Majstrovstvá 

Slovenska družstiev seniorov

3.  Vekové kategórie, termíny, 

usporiadatelia: Termíny budú 

defi nitívne určené a zverejnené 

až po stanovení usporiadateľa 

koncom júla. V  prípade závaž-

ných okolností si VV STZ vy-

hradzuje právo zmeny termínu.

4.  Počet štartujúcich: 8 družstiev 

v  kategórii M 35+ a  M 45+ 

(2 družstvá z každého regiónu),

4 družstvá v  kategórii M 60+ 

(1 družstvo z každého regiónu). 

Zoznam družstiev bude zve-

rejnený na www.stz.sk v  časti 

/domáce súťaže/ družstvá/.

Ak nebude prihlásený dosta-

točný počet družstiev (mini-

málne 4 družstvá), M SR sa 

v  danej vekovej kategórii ne-

uskutočnia. 

5.  Organizační pracovníci: budú 

zverejnení po ukončení regio-

nálnych majstrovstiev na www.

stz.sk v časti domáce súťaže/ se-

niori.

6.  Prihlášky: po ukončení re-

gionálnych súťaží družstiev 

nahlásia regionálne zväzy po-

stupujúce 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  prípade, 

že niektoré z  družstiev najne-

skôr do 31. 7. 2011, nedoručí 

prihlášku na STZ, má právo 

účasti na M SR ďalšie družstvo 

z príslušného regiónu na zákla-

de poradia v  konečnej tabuľke 

v danom regióne, pričom platí, 

že za jeden klub môže štartovať 

len 1 družstvo. Ak príslušný re-

gión nemá náhradníka, môže 

štartovať ďalšie družstvo z iných 

regiónov. O výbere regiónu roz-

hoduje väčší počet družstiev 

zapojených do regionálnej sú-

ťaže v  danej vekovej kategórii. 

V  prípade rovnosti, rozho-

duje lepšie konečné umiest-

nenie záujemcu, inak žreb.

Požiadavky na ubytovanie za-

sielajú 10 dní pred otvorením 

M SR kapitáni družstiev orga-

nizačným pracovníkom, uvede-

ným v prílohe.

7.  Hospodárske podmienky: 

Účastníci štartujú na vlastné ná-

klady. Vklady od účastníkov sa 

nevyberajú. Usporiadateľ hradí 

delegovaným rozhodcom ces-

tovné, stravné, ubytovanie a od-

menu za výkon funkcie podľa 

platného sadzobníka odmien 

STZ pre rok 2011. Odmena 

musí byť zdanená. Refundácia 

mzdy sa neposkytuje.

8.  Lopty: „WILSON US OPEN“ 

(tlakované vzduchom), na kaž-

dý zápas dvojhry aj štvorhry tri 

nové lopty.

9.  Titul a ceny: víťazné družstvo 

získa titul „Majster Slovenska 

družstiev v  tenise seniorov na 

rok 2011“ v danej vekovej kate-

górii , pohár, diplom a medaily, 

fi nalisti diplom a medaily.

1.  Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel 

tenisu, súťažného poriadku,  predpisu 

pre súťaže seniorov a tohto rozpisu . 

2.  Štartujúci: za družstvo štartujú hráči 

s platnou registráciou v príslušnom klu-

be alebo tí, ktorí majú povolené hosťo-

vanie v tomto klube. 

3.  Podmienky štartu: štartujú prvé dve 

družstvá (kategória M35+ a  M 45+) 

alebo prvé družstvo (kategória M60+) 

z najvyššej regionálnej súťaže. Družstvo 

štartuje na ofi ciálnu súpisku zverejnenú 

v systéme eTenis. 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 31. 8. 2011. Potvrdené 

súpisky STZ zverejní v  systéme eTenis. 

Hráči na súpiske môžu byť v  ľubovoľ-

nom poradí. Pre tvorbu súpisky a dopi-

sovanie na súpisku platia všetky ostatné 

ustanovenia Súťažného poriadku (pre-

dovšetkým čl. 91 a 92).

5.  Prezentácia: v  prvý deň do 9,00 hod. 

Všetci hráči musia mať platné registrač-

né preukazy. M SR sa otvoria spoloč-

ným nástupom družstiev.

6.  Žrebovanie: nasadenie a žrebovanie 

družstiev sa uskutoční po prezentácii 

družstiev. V kategórii M 35+ a M 45+ 

budú nasadení víťazi najvyšších regio-

nálnych súťaží ( t.j. 4 družstvá). Poradie 

nasadených bude určené žrebom. Druž-

stvá z jedného regiónu musia byť vyžre-

bované v rôznych poloviciach hracieho 

plánu. V  prípade účasti 4 družstiev sa 

čísla družstvám pridelia žrebom a  po-

radie odohrania jednotlivých stretnu-

tí bude rovnaké ako v kategórii 60+.

V kategórii M 60+ budú čísla družstvám 

pridelené nasledovne BTZ=1, ZsTZ=2, 

SsTZ=3 a  VsTz=4. Poradie odohrania 

jednotlivých stretnutí bude v  zmysle 

Bergerových tabuliek pre 3-4 účastní-

kov, t.j. /2-4, 3-1/ 4-3, 1-2/ 1-4, 2-3.

7.  Systém súťaže:

 kategória M 35+ a M 45+ sa hrá vylu-

čovacím systémom podľa vyžrebovania. 

Víťazné družstvá hrajú o umiestnenie 

na 1. – 4. mieste. Družstvá, ktoré pre-

hrali  v prvom kole, pokračujú v stret-

nutiach o umiestnenie na 5. – 8. mies-

te. 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 M60+ sa hrá systémom každý 

s  každým, pričom jednotlivé stretnu-

tia pozostávajú z 3 zápasov (2 dvojhier 

a 1 štvorhry). 

Víťazi jednotlivých kategórií získajú ti-

tul „Majster Slovenska družstiev senio-

rov na rok 2011“.

8.  Námietky: kluby môžu podávať v súla-

de s príslušnými ustanoveniami SPT.

9.  Zápis o stretnutí:. zápisy treba vyhoto-

viť v  troch exemplároch. Usporiadateľ 

MSR spracuje zápisy cez systém eTenis 

alebo zašle originál ihneď po skončení 

súťaže na STZ, Príkopová 6, 831 03 Bra-

tislava.

10.  Rozhodcovia: vrchných  rozhodcov de-

leguje STZ. 

11.  Poriadkové pokuty: udeľujú sa v súlade 

so SPT osobitne: 

34,- € za každé voľné miesto v  zostave 

stretnutia (chýbajúci hráč); 50,- € ak 

družstvo odstúpi po prihlásení do sú-

ťaže; 133,- € ak družstvo nenastúpi na 

stretnutie; 332,- € ak sa družstvo nedo-

staví na MSR

Ak sa družstvo dopustí priestupku a ná-

sledne neuhradí pokutu, nemá nárok 

štartovať v ďalšom ročníku súťaže.

12.  Záverečné ustanovenie: súťaž bude 

riadiť organizačný výbor. V prípade ne-

priaznivého počasia má právo usporia-

dateľ predĺžiť M SR o jeden deň. 

Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov na rok 2011

Kategória Predpokladaný termín Usporiadateľ
Muži 35+ 9. – 11. 9. alebo 16. – 18. 9. Bude určený
Muži 45+ 9. – 11. 9. alebo 16. – 18. 9. Bude určený
Muži 60+ 9. – 11. 9. alebo 16. – 18. 9. Bude určený
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Prezident

RNDr. Tibor Macko

tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár

Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878

igor.moska@stz.sk

Sekretariát

tel.: 02/492 09 801

fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek

Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas

tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 

tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Belluša 2

Listový kontakt: 

Pod Párovcami 14, 

921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675

fax.: 033/76 26 628

tel. byt: 033/76 22 341

mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:

pondelok, streda

15.00 - 17.00 h

utorok, štvrtok, piatok 

9.00 - 11.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 

041 01 Košice

Listový kontakt: 

Stará Baštová 7, 

040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939

tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Recepcia:

tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Jana Poláková

tel.: 02/492 09 845

jana.polakova@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Ing. Peter Grandtner

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

peter.grandtner@stz.sk

Marketingová manažérka

Ing. Darina Štuchalová

mobil: 0903/221 552

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 

4040   



peugeot.sk

Vychutnajte si tie správne emócie s Peugeot 3008!
S crossoverom Peugeot 3008 si letnú dovolenku užijete skutočne naplno. Už v štandarde nájdete ESP/ASR/Hill Assist, klima-
tizáciu, 6 airbagov, alarm, elektrickú parkovaciu brzdu či exkluzívny interiér. Navyše len teraz dostanete za svoje staré auto 
akejkoľvek značky o 1 500 eur viac, ako je jeho hodnota. Vyberte si zo širokej ponuky vozidiel, ktoré sú ihneď k dispozícii. 
Príďte ich otestovať a odneste si CD s najväčšími hitmi ako darček.

* Celkovo možno stiahnuť 365 skladieb, maximálne 30 mesačne a posledný mesiac bonus 5 pesničiek navyše. Nestiahnuté skladby 
v mesiaci sa neprenášajú. Kombinovaná spotreba 4,7 – 7,3 l/100 km, emisie CO2 122 – 169 g/km. 
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+ BEZPLATNÉ SŤAHOVANIE HUDBY  
po celý rok z katalógu Universal Music*

Peugeot 3008
len za 16 900 €

PEUGEOT 3008
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