
V Moskve štartovali reprezentanti 
44 krajín, za Slovensko Petra Jůrová, 
Jana Čepelová, Jozef Kovalík a Filip 
Horanský. Nasadzovanie kombi-
náciou rebríčkov TE a ITF vždy 
prináša prekvapujúce vyžrebovanie 
aj výsledky prvých kôl. V druhom - 
treťom kole často polovička 
nasadených už chýba. 
Podobne to bolo aj 
tentoraz.

Jana Čepelová si 
v prvom zápase po-
radila s holandskou 
reprezentantkou Van 
der Sarovou a hoci sú-
perka nebola z najľahších, 
naša tenistka naznačila, že 
má dobrú formu. V druhom kole 
ju s Moldavčankou Tertacovou 
potvrdila, aj keď sa v prvom sete 
presadila až v tajbrejku, ale potom 
už bolo stretnutie jednoznačné. 
Bieloruska Orliková vzbudzuje 
rešpekt u všetkých dievčat tejto 

vekovej kategórie. Je vysoko v reb-
ríčku ITF a dokáže sa presadzovať 
už aj medzi ženami. Čepelová sa jej 
však nezľakla. Od prvej loptičky bol 
zápas vyrovnaný. Po prehratom sete 
sa naša nádej vypla k vynikajúcemu 
výkonu a set uhrala pre seba. Keď v 

treťom sete Jana nepremenila 
mečbal za stavu 5:4, zdalo 

sa byť všetko stratené, 
lebo Bieloruska už viedla 
v tajbrejku 5:3 a dlhá 
výmena rozhodovala o 
osude zápasu. Tú však 
vyhrala naša tenistka 

a napokon aj celý zápas. 
Dominovala najmä vďa-

ka výborným bekhendom. 
Vo štvrtom kole ale nestačila na Srb-
ku Kruničovú. Tá dokázala Čepelovú 
rýchlou presnou hrou rozhadzovať 
po celom dvorci a v koncovkách 
bola presnejšia. Ale aj tento zápas 
mal vysokú kvalitu.

Jůrová mala v prvom kole voľno 

a v druhom zdolala presvedčivo 
Bulharku Željazkovú až nečakane 
hladko 63 60, keď ju v druhom sete 
doslova zmietla z dvorca. Potom 
sa do seba pustili Jůrová s Češkou 
Machálkovou. Prvý set bol boj ako 
sa patrí. Dievčatá si nič nedarovali 
a zápasová atmosféra napovedala, 
že víťazstvo v prvom sete rozhodne 
o všetkom. Šťastnejšia bola súperka, 
ktorá mala v tajbrejku trošku viac 
šťastia. V druhom sete si potom veri-
la, bola odvážnejšia, čo sa podpísalo 
pod výsledok 6:7, 0:6. 

Vo štvorhre dievčatá nevyužili 
dobrý žreb. V 1. kole odvrátili v pr-
vom sete setbal, vybojovali tajbrejk a 
potom nad Gruzínkami Kvitašvilio-
vá, Mebukeová vyhrali ľahšie druhý 
set. V ďalšom kole nad Ukrajinkami 

Ivachnenková, Kyrylovová viedli 
4:0. Trošku povolili, na čo doplatili 
stratou setu. Druhý set bol vyrov-
naný, napokon však agresívnejšie 
súperky pri sieti zápas rozhodli 
v koncovke vo svoj prospech. Škoda, 
dievčatá nehrali zle a mohli sa dostať 
v pavúku ešte ďalej. 

Rastislav NAKLÁDAL
FOTO: autor

Kovalík 
s Horanským
vo štvrťfinále

Moskovské ME hráčov do 16 rokov 
vyhrali Babosová a Laaksonen

V metropole Ruska sa už druhý rok konali majstrovstvá Európy 
juniorov a junioriek do 16 rokov. Moskovčania vychytali muchy 
a tohtoročný šampionát bol lepšie zorganizovaný ako vlaňajší. 
Tituly v dvojhrách vybojovali Maďarka Timea Babosová a Fín Henri 
Laaksonen.

Pred moskovským plagátom slovenský pár štvr ťfinalistov – zľava 
Filip HORANSKÝ a Jozef KOVALÍK

V silne obsadenej súťaži juniorov 
štartovalo 86 chlapcov. Naši hráči 
neboli nasadení. Jozef Kovalík zvlá-
dol úvod bez problémov, aj druhé 
kolo proti Holanďanovi Lupescovi. 
V 3. kole nastúpil proti 5. nasadené-
mu Kazijevsovi a po veľmi dobrom 
výkone si odniesol cenné víťazstvo. 
V ďalšom zápase už však nestačil na 
Sakinisa z Litvy, ktorému podľahol 
po boji. Zápas bol vyrovnaný, v 
prvom sete náš hráč viedol 43, v dru-
hom 54. V rozhodujúcich chvíľach 
bol však súper aktívnejší, mal lepšie 
podanie a agresívny forhend.

Filip Horanský hneď v úvode 

narazil na 13. nasadeného domá-
ceho hráča Kondulukova, ktorému 
podľahol. Súper mal nepríjemnú 
hru, nerobil takmer žiadne chyby, 
forhend vracal so silnou hornou 
rotáciou a mal výborný pohyb. Náš 
hráč nenašiel na neho recept – nábe-
hy na sieť mu nevychádzali a v tomto 
stretnutí robil veľa chýb z forhendu. 

Vo štvorhre náš pár nebol nasade-
ný a hneď v prvom kole zvíťazil nad 
ťažkým súperom – českou dvojicou 
Vrňák – Hanzlík. V druhom kole 
si ľahko poradili s Arméncami 
a v osemfi nále po výbornom výkone 
nad 6. nasadenou dvojicou Mulyšev 

– Pume z Ukrajiny. Vo štvrťfi nále 
narazili na 2. nasadenú dvojicu Po-
luda – Marti zo Španielska, s ktorou 
prehrali 26 26.

V hodnotení chlapcov treba vy-
zdvihnúť postup Jozefa Kovalíka do 
osemfinále. Cenné bolo víťazstvo 
nad Kazijevsom, turnajovou päť-
kou z Lotyšska. Pri väčšej aktivite 
a koncentrácii v záveroch oboch 
setov mohol ísť ďalej. Filip Horanský 
mal ťažkú úlohu, keď hneď v prvom 
zápase mal kvalitného domáceho 
súpera. Vo štvorhre sa naši hráči 
dobre dopĺňali a podávali vyrovnané 
výkony.             Ladislav MACKO

V koncovke setov
chýbala väčšia aktivita

ME do 16 rokov
MOSKVA, RUSKO

(21. 7. 2008)

C H L A P C I

Dvojhra, 1. kolo: Kovalík – Bachšalijev 

(Azer.) 60, 60, 2. kolo: Kondulukov 

(13-Rus.) – Horanský 63, 63, Kovalík 

– Lupescu (Hol.) 64, 62, 3. kolo: Kovalík 

– Kazijevs (Lot.) 64, 36, 64, 4. kolo: 

Sakinis (9-Lit.) – Kovalík 63, 63.

Útecha, 1. kolo: Horanský – Golcukte 

(Tur.) 41, 53, Horanský – Vrňák (ČR) 42, 

53, Krawietz (Nem.) – Horanský 24, 

54(1), 54(4). 

Štvorhra, 1. kolo: Horanský, Kovalík 

– Hanzlík, Vrňák (ČR) 63, 75, 2. kolo: 

Horanský, Kovalík – Chačatrjan, Kočar-

jan (9-Arm.) 60, 62, 3. kolo: Horanský, 

Kovalík – Malyšev, Pume (6-Ukr.) 64, 

62, štvrťfinále: Boluda, Marti (Šp.) 

– Horanský, Kovalík 62, 62.

D I E V Č A T Á

Dvojhra, 1. kolo: Čepelová – Van der 

Sarová (Hol.) 61, 63, 2. kolo: Jůrová 

– Željazková (13-Bul.) 63, 60, Čepelová 

– Tertacová (Mol.) 76(3), 61, 3. kolo: 

Machálková (ČR) – Jůrová 76(2), 60, 

Čepelová – Orliková (4-B-rus.) 64, 36, 

76(5), 4. kolo: Kruničová (Srb.) – Če-

pelová 62, 63.

Štvorhra, 1. kolo: Čepelová, Jůrová – 

Kvitašviliová, Mebuková (Gruz.) 76(6), 63, 

2. kolo: Ivachnenková, Kyrylovová 

(Ukr.) - Čepelová, Jůrová 75, 76(1).
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Našim dievčatám žreb prisúdil 
– rovnako ako v zime na Winter 
Cupe – hneď do prvého kola Češ-
ky. Tie dokonca v zime vyhrali aj 
fi nálovú skupinu. A tak sme museli 
bojovať proti najväčším favorit-
kám.  Náš tím reprezentovali Petra 
Jůrová, Chantal Škamlová a Janka 
Čepelová. 

Už niekoľko dní predtým Čepelo-
vá v Moskve ukázala, že sa žiadnej 
súperky nezľakne, a tak to bolo aj 
proti vysokej a o rok staršej ľaváčke 
Karolíne Pliškovej. Tej v tíme teraz 
chýbala jej zranená sestra - dvojička, 
praváčka Kristína. Ale aj tak Karolí-
na v Sopote žiadnu dvojhru nepre-
hrala. Juniorské turnaje už nehráva, 
skúša šťastie medzi ženami a nie 
neúspešne. Napriek tomu zo stret-
nutia s Čepelovou bol „trojseťák“ a 
obe juniorky siahli takmer na dno 
svojich síl. Tých mala v tom treťom 
dejstve viac vyspelejšia Češka. Hoci 
podanie nie je zďaleka najsilnejšou 
stránkou Čepelovej, bola pri ňom 
trošku limitovaná bolesťou brušného 
svalu. Ale pri ostatných úderoch 
jej to nevadilo. Bol to jeden z naj-
lepších zápasov na tomto podujatí 
(57 76 16).

Jůrová v nasledujúcej dvojhre 
nedala lacno svoju kožu. Vo vyrov-
nanom stretnutí bola v závere oboch 
setov šťastnejšia Češka Kopřivová 
(46 57). Je fakt, že to bola najmä 
ona, ktorá tvorila hru. Vyplýva to 
z jej herného prejavu, loptičky jej 
ľahko a tvrdo lietajú z rakety. A hoci 

urobila viacero nevynútených chýb, 
veľa aj bodovala presnými zásahmi 
do kurtu. To sa prejavuje na jej vý-
sledkoch – niekedy zdolá výborné 
hráčky, inokedy dokáže prekvapu-
júco prehrať. Tentoraz ale bojovala 
ako lev. Štvorhra bola za stavu 0:2 už 
viac - menej tréningová. Škamlová 
s Čepelovou podľahli páru Kopřivo-
vá, Machálková 36 46.

Pokračovanie akoby útecha

Nasledujúce zápasy bývajú už 
akousi cenou útechy, ale sú zväčša 
výborným sparingom. Lotyšky nie 
sú ľahkým orieškom, a tak Škamlová 
aj Jůrová si výborne zahrali – obe 
zvíťazili na tri sety. Najskôr Chan-
tal po trošku nervóznom začiatku 
postupne nachádzala pôdu pod 
nohami a rozohrávala sa k stále 
lepšiemu výkonu. V závere už dik-
tovala súperke svoju hru (57 62 62). 
V nasledujúcom stretnutí Petra po 
suverénnom začiatku, keď sa zdalo, 
že súperku deklasuje, stratila hernú 
istotu a na dvorci bolo vidno čoraz 
viac Lotyšku Veinberguovú, ktorá je 
schopná podávať dobré výkony. Je 
fyzicky zdatná a hrá agresívne. Ale 
pri jej mečbale za stavu 35 v treťom 
sete Jůrová nahlas zahlásila, že tento 
zápas neprehrá a slovo dodržala (61 
36 75). Štvorhru si zahrali a úspešne 
dohrali Jůrová so Škamlovou (63 63).

Češky napokon nepostúpili

Súboj Česko – Slovensko mal 
prestížny charakter a v ňom české 

„šestnástky“ vyzerali, že chcú siahať 
na najvyšší stupienok. O to viac 
mrzí, že v zápase proti Poľkám už 
zďaleka takého bojového ducha 
nepreukázali a pôsobili ľahostajne, 
akoby ani vyhrať nechceli. Preto ani 
nepostúpili a celú skupinu zaslúžene 
vyhral domáci tím.

V poslednom stretnutí o piate 
miesto v skupine potvrdili naše 
tenistky, že okrem Česka by mohli 
uspieť vari proti každému tímu, 

pretože Rakúšanky na Čepelovú 
a Škamlovú vôbec herne nestačili. 
Dievčatá zhodne vyhrali 61, 63 nad 
Königovou, resp. Auerovou. Spolu 
s Rumunskom bolo naše družstvo 
najmladšie. Preto nemožno považo-
vať jeho vystúpenie na tohtoročnom 
Summer Cupe za neúspešné. Skupi-
nu vyhralo Poľsko, ktoré zvíťazilo aj 
vo fi nálovej skupine v Leysine. 

Rastislav NAKLÁDAL, 
kapitán družstva

Žreb nám opäť neprial
Prehra s Českom Slovenkám do 16 rokov zahatala na ME cestu k postupu

Na poľskom Baltickom pobreží sa v jednom z najstarších 
európskych klubov, založenom pred 111 rokmi, hrala jedna 
zo štyroch kvalifi kačných skupín ME družstiev junioriek do 16 rokov. 
Keďže Estónsko sa nedostavilo, súťažilo v skupine sedem tímov, 
z ktorých Rumunky boli predsadené a mali prvý hrací deň voľno.

Na snímke zo Sopotu zľava – Petra JŮROVÁ, Chantal ŠKAMLOVÁ, 
Jana ČEPELOVÁ a kapitán tímu SR Rastislav NAKLÁDAL

„To bola naša smola,“ začína 
hodnotenie vystúpenia slovenskej 
trojice Adrian Partl, Jozef Kova-
lík, Filip Horanský tréner tímu 
Jozef Mikovíni. „Naše družstvo 
bolo tretie nasadené a škoda bola, 
že sme narazili na Rusov. Začínali 
sme s Dánskom, súboj sme vyhrali 
3:0. Bez straty setu,“ referuje tréner. 
Horanský vyhral nad Galskovom 
64, 75, Kovalík nad Engstedom 
60, 62, a pár Horanský, Kovalík 

zdolal dvojicu Dánov 76, 61.
Proti Rusom to už bol tesný 

súboj, v ktorom slovenskí tenis-
ti neboli bez šance. „Horanský 
podľahol Muzajevovi 06, 36, keď 
nestačil na nátlakovú hru o rok 
staršieho súpera. Kovalík v prvom 
sete zdolal Birjukova jednoznač-
ne 61, ale v druhom sa rozohral 
aj súper. Jozef však trpezlivou 
hrou rozhodol 75. Vo štvorhre 
naši získali prvý set v tajbrejku. 

Pravda, potom začali robiť chyby, 
dostali sa do defenzívy a Rusi 
napokon získali rozhodujúci bod 
výsledkom 67, 62, 62,“ dodáva 
Mikovíni. O konečnom treťom 
mieste v skupine Slovensko roz-
hodlo už v dvojhrách v stretnutí 
s Poľskom. 

„Mali sme družstvo, ktoré za 
predpokladu priaznivého žrebu 
mohlo pomýšľať na postup do 
fi nálovej skupiny. Partl a Horanský 
budú hrať v tejto kategórii ešte na 
budúci rok, pre Kovalíka to bol 
medzi šestnásťročnými rozlúčkový 
šampionát,“ uzavrel hodnotenie 
tréner Mikovíni. 

Rusko k titulu cez Slovensko
Vystúpenie slovenských tenistov do 16 rokov na ME tímov hodnotí Jozef Mikovíni

Borotra Cup, európsky šampionát tímov chlapcov 
do 16 rokov, vyhralo prvý raz v 33-ročnej histórii súťaže Rusko. 
Cestu k titulu si kliesnilo vo wroclavskej kvalifi kačnej skupine 
aj cez Slovensko.

 FAKTY ME
Konečné poradie kvalifi kačnej skupiny hráčov do 

16 rokov vo Wroclave: 1. Rusko, 2. Lotyšsko, 3. Slo-

vensko, 4. Poľsko, 5. Holandsko, 6. Rakúsko, 7. Dánsko, 

8. Estónsko.

Konečné poradie finálovej skupiny ME chlapcov 

do 16 rokov (Borotra Cup - Le Touquet/Fr.): 1. Rusko, 

2. Maďarsko, 2. Švédsko, 4. Lotyšsko, 5. V. Británia, 

6. Rumunsko, 7. Francúzsko,  8. Bosna a Hercegovina.

Konečné poradie kvalifi kačnej skupiny hráčok do 

16 rokov v Sopote: 1. Poľsko, 2. Rumunsko, 3. Česko, 

Ukrajina, 5. Slovensko, 6. Rakúsko, 7. Lotyšsko.

Konečné poradie fi nálovej skupiny ME dievčat do 

16 rokov (Helvetie Cup - Leysin/Švajč.): 1. Poľsko, 

2. V. Británia, 3. Maďarsko, 4. Srbsko, 5. Bielorusko, 

6. Holandsko, 7. Rumunsko, 8. Grécko.
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V sumári šampionátu, ktorý sa 
tohto roku uskutočnil v júli v Plzni, 
uvádzajú, že Uberalová vyhrala 
ako prvá Slovenka. Je to pravda len 
čiastočne - Zrubáková roku 1984 
reprezentovala Československo. 

Dvojhru chlapcov vyhral v Plzni 
Holanďan Moos Sporken, ktorý vo 
fi nále zdolal  Lotyša Martinsa Pod-
zusa 3:6, 6:2, 7:5. Titul vo štvorhre 
získali  Nemci Kaczynski a Kahlke, 
medzi dievčatami Rusky Gavrilovo-
vá a Putincevová. Náš pár Uberalová, 
Ostrožlíková vybojoval bronz.

Do Plzne sa autom vybrala slo-
venská výprava spoločne. Pod ve-
dením trénerov Františka Horvátha 
a Daniela Čálika reprezentovali na 
ME Petra Uberalová (Slávia Agro-
fert STU), Michaela Ostrožlíková 
(Akademik Košice), Patrik Fabian 
(Mladosť Košice), Dávid Čelovský 
(Akademik Košice). Vo veľmi pek-
nom areáli so 16 dvorcami pripravili 
organizátori príjemné prostredie. 
Tenistov ubytovali v blízkosti areálu 

v štvorhviezdičkovom hoteli. S aký-
mi ambíciami išli Slováci do Plzne?

Mysleli na stupeň víťazov

„Najväčšie ambície mala Petra 
Uberalová,“ zdôraznil v úvode 
svojho hodnotenia tréner František 
Horváth. Priznal, že v súvislosti 
s 13-ročnou hráčkou Slávie Agrofert 
STU, ktorá trénuje v akadémii Petra 
Hrunčáka na dvorcoch Slávie Práv-
nik, sa spomínal zisk medaily.

„To, že Petra napokon zvíťazila, 
nie je veľké prekvapenie,“ vraví 
tréner. „Aj keď hrala so silnými 
súperkami. Iba v úvode mala ľahšiu 
v Malťanke Galeovej. Britka Reno-
vá v osemfi nále bojovala o každú 
loptičku, ale Petra hrala aktívnejšie 
a vďaka tomu nebezpečnú súperku 
hladko zdolala.  Vo štvrťfi nále v sú-
boji s Belgičankou Bonaventurovou 
obe hráčky urobili veľa chýb. Pravda, 
Petra zvládla zápas lepšie,“ dodáva 
Horváth.

Diváci pomohli našej hráčke

Semifi nále bolo podľa slov tré-
nera predčasným fi nále. S najvyššie 
nasadenou Ruskou Putincevo-
vou odohrala Uberalová maratón 
s 37 gemami! 

„Bol to veľmi dobrý, vyrovnaný 
zápas. Plný emócií. Petra mala dobrý 
začiatok – viedla 3:0, 4:1 a  prvý set 
vyhrala 7:5. V druhom nevyužila dva 
mečbaly. A to Rusku  naštartovalo 
a set získala. V treťom sete viedla už 
Putincevová 5:3 a mala dva mečbaly, 
ale Uberalová oba odvrátila a napo-
kon zvíťazila 7:5. Ruska sa tradične 
nahlas povzbudzuje. Až nešportovo. 
Ani na chvíľu si nepripustila, že 
by mohla prehrať. Diváci stáli na 
strane našej hráčky, utvorili fan-
tastickú atmosféru a aj to Petre po-
mohlo k víťazstvu. Vo fi nále narazila 
na Gavrilovovú, s ktorou prehrala 
v súťaži družstiev vo Francúzsku. 
Priznám sa, mal som obavy. Ruska 
má výbornú ruku a hrá inteligentný 
tenis. Petra však zasa začala aktívne 
a viedla 3:0. Potom ale prehrávala 
3:4. Našťastie, koncovku zvládla 
lepšie ako súperka a v druhom sete 
bola lepšia. Súperka znervóznela, 
urobila veľa nevynútených chýb. 
Hoci favoritkou bola Ruska, Petra 
fi nále zvládla lepšie.“

Trinásťročná Uberalová potvrdila, 
že patrí k absolútnej európskej špič-

ke nielen víťazstvom na ME v Plzni, 
ale už predtým na jednotkovom 
turnaji v Paríži a po ME aj na turnaji 
v Kolíne. Vyhrala tri veľké poduja-
tia v sérii a zaradila sa do elitného 
pelotónu v kategórii do 14 rokov. 
V špičke európskeho rebríčka sú 
momentálne až tri 13-ročné hráčky. 
Ale v prvej päťke je len Uberalová 
z inej krajiny ako z Ruska!

Sebavedomé Rusky

Druhá Slovenka Michaela Os-
trožlíková mala smolu na žreb. 
Gavrilovovej, hrajúcej takmer bez 
chýb, podľahla jednoznačne 1:6, 0:6. 
Zostala jej už len súťaž útechy a v nej 
prehrala s Bulharkou Tomovou už 
v prvom kole. 

Vo štvorhre odohrali naše hráčky 
spolu pár turnajov, spolu nastupovali 
i v súťaži družstiev. „Pri troche šťas-
tia sme rátali s medailou,“ pozna-
menáva tréner Horváth. „Napokon 
sa po dobrom výkone naše tenistky 
prebojovali do semifi nále, v ktorom 
prehrali s najvyššie nasadenými 
Ruskami Gavrilovová, Putincevová. 
Priznám sa, ja som veril, že naše 
hráčky Rusky zdolajú. Nevyšlo to, 
zostal nám iba bronz. V čom bol roz-
diel? Rusky pôsobili sebavedomejšie, 
až drzo. Ich prejav bol miestami až 
nešportový...“

Fabian má perspektívu

Z dvojice chlapcov bol úspešnejší 
Patrik Fabian. „Od prvého zápasu 
hral výborný tenis. Až do štvrť-
finále nestratil ani set. V treťom 
kole odohral vynikajúci zápas s 13. 
nasadeným Srbom Krstinom, ktorý 
vyhral 6:2, 6:0. Aj vo štvrťfi nále začal 
s Chorvátom Levarom veľmi dobre. 
Diktoval tempo hry, bol aktívnejší, 
súper sa iba bránil, spomaľoval 
hru a Patrik set vyhral 6:1. Chorvát 
pokračoval v pasívnej hre, urobil 
menej chýb a ukoristil druhý set. 
V rozhodujúcom Fabian prehrával 
už 0:4 a 0:40, keď otáčal vývoj. Keď 
sa ujal vedenia 5:4 Chorvát si taktic-
ky vyžiadal ošetrenie. Prestávka mu 
pomohla a nášho tenistu vyviedla 
z rytmu. To napokon rozhodlo. Fa-
bian si však zaslúži pochvalu. Počas 
celého turnaja hral fantastický tenis. 
Má pred sebou veľkú perspektívu,“ 
zdôrazňuje tréner. Podľa jeho slov aj 
Dávid Čelovský odohral v Plzni dob-
rý turnaj. V druhom zápase s Bulha-
rom Petrovom ukázal celodvorcový 
tenis, opieral sa najmä o svoj parád-
ny úder - forhend. V treťom kole 
s Čechom Pavláskom však nepodal 
optimálny výkon a s dvojhrou sa 
rozlúčil. Vo štvorhre slovenský pár 
skončil už v prvom kole. „Naši hrali 
lepší tenis, ale dánski súperi mali 
deblové poňatie,“ uzatvára hodno-
tenie František Horváth.

Zopár hviezdnych mien na začiatok: 
Grafová, Selešová, Hingisová. Ale aj Rad-
ka Zrubáková, ktorá v zozname víťaziek 
majstrovstiev Európy tenistiek do 14 rokov 
figuruje v kolónke roku 1984. Slovenský 
tenis má v Bratislavčanke Petre Uberalovej 
s odstupom 24 rokov ďalšiu šampiónku tejto 
kategórie. 

Uberalová s európskym zlatom
Na ME hráčok do 14 rokov získali naše titul v dvojhre a bronz vo štvorhre

Slovenskí reprezentanti v Plzni – zľava: tréner Daniel ČÁLIK, Dávid ČELOVSKÝ, Patrik FABIAN, Michaela OSTROŽLÍKOVÁ, 
Petra UBERALOVÁ, tréner František HORVÁTH
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Mama bola špičková basketbalist-
ka. Pred 20 rokmi reprezentovala na 
OH v Soule. Na pripomenutie - pod 
dievčenským menom sa volala Alena 
Kašová. Otec, Peter Uberal, takisto 
bývalý prvoligový basketbalista, sa 
po kariére dal na rekreačný tenis 
a často so sebou brával na dvorce 
malú Petru, najmladšiu z troch 
súrodencov.

„Zapáčil sa jej tenis, tak sme ju 
naň dali. Mali sme viac času venovať 
sa jej ako starším deťom,“ pozna-
menal otec. Uberalovci so svojou 
talentovanou Petrou zažili leto snov 
- tri turnaje, tri víťazstvá v sérii. 
Paríž, európsky šampionát v Plzni, 
Kolín. Trinásťročná Bratislavčanka 
je už druhá v európskom rebríčku 
do 14 rokov a dýcha na chrbát Ruske 
Gavrilovovej. A za seba odsunula jej 
tri ďalšie krajanky. Líderka počítača 
má o rok viac ako Slovenka!

Petra s tenisom začínala na dvor-
coch Právnika, potom prešla do 
Slávie Agrofert STU, ktorého je stále 
členkou. Ale na tréningy chodí už 
vyše roka opäť na Právnik k Petrovi 

Hrunčákovi. Rodičia sa pre túto 
zmenu rozhodli kvôli individuálnym 
tréningom. Kondične sa pripravuje 
pod vedením Petra Nedelického 
a Petra Hlaváča.

„Keby mi niekto predpovedal, že 
budem v rebríčku druhá v Európe, 
neuverím,“ vravela žiačka športovej 
školy na Ostredkovej. „Ešte viac ma 
teší, že sa mi podarilo už zdolať obe 
popredné Rusky Gavrilovovú aj 
Putincevovú,“ dodáva. 

Na ME odohrala s Putincevovou 
senzačné trojsetové semifi nále - 37 
gemov trvalo tri a pol hodiny. Ale 
proti Gavrilovovej mala dosť síl, 
vo fi nále ju zdolala v dvoch setoch. 
„Rusky nie sú príjemné súperky. 
Bojujú, naozaj hrajú výborne, ale aj 
strašne kričia počas zápasu. Zvykla 
som si...“ s úsmevom vysvetľuje 
Petra. 

Po pekných výsledkoch sa Ube-
ralová tešila už na žilinský štart 
- dostala voľnú kartu na svoj prvý 
turnaj ITF. „Sama som zvedavá, 
aké to bude v konkurencii starších 
tenistiek“ prezrádza.

ME do 14 rokov
PLZEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

(21. 7. 2008)

C H L A P C I

Dvojhra, 1. kolo: Čelovský – Perez (Šp.) 

76(3), 64, 2. kolo: Čelovský – Petrov 

(Bul.) 64, 62, P. Fabian – Kyratzis (Cyp.) 

62, 62, 3. kolo: Pavlásek (ČR) – Čelovský 

62, 62, P. Fabian – Krstin (13-Srb.) 62, 60, 

4. kolo: P. Fabian – Routa (ČR) 63, 75, 

štvrťfinále: Levar (Chorv.) – P. Fabian 

16, 62, 75.

Štvorhra, 2. kolo: Shabib, Torpegaard 

(Dán.) – Čelovský, Fabian 75, 46, 10:8.

D I E V Č A T Á 

Dvojhra, 2. kolo: Uberalová (6) – Galeová 

(Malta) 60, 60, Gavrilovová (2-Rus.) – Ostro-

žlíková 61, 60, 3. kolo: Uberalová – Jan-

kovská (ČR) 64, 76(3), 4. kolo: Uberalová 

– Renová (10-V.Brit.) 61, 63, štvrťfi nále: 

Uberalová – Bonaventurová (15-Bel.) 64, 

61, semifi nále: Uberalová – Putincevová 

(1-Rus.) 75, 67(5), 75, fi nále: Uberalová 

– Gavrilovová 75, 62.

Útecha, 1. kolo: Tomová (Bul.) – Ostro-

žlíková 63, 62. 

Štvorhra, 2. kolo: Ostrožlíková, Ube-

ralová – Barová, Tigová (Rum.) 63, 60, 

3. kolo: Ostrožlíková, Uberalová – Ruper-

tová, Srimpfová (Slo.) 75, 62, štvrťfi nále: 

Ostrožlíková, Uberalová – Husaričová, 

Novakovičová (BaH) 67(3), 61, 10:8, se-

mifi nále: Gavrilovová, Putincevová (Rus.) 

– Ostrožlíková, Uberalová 64, 62. 

Šport má 
v génoch

„Petra Uberalová je podobný typ 
tenistky ako Dominika Cibulková. 
Je ochotná tvrdo pracovať a rýchlo 
sa učí,“ hovorí tréner Peter Hrun-
čák (39 r.). 

Môže porovnávať. Ešte vlani na 
jar trénoval s Dominikou Cibul-
kovou. „Obe sú veľké bojovníčky,“ 
dodáva. Hrunčákova akadémia, 
v ktorej mu pomáha ako organi-
zátor tenisový nadšenec Helmut 
Vácha, sa volá Big Point. Dvorce si 
prenajíma na Právniku pri Veľkom 
Draždiaku. Hrunčák, ktorý bol 
štyri roky po boku kapitánov Radky 
Zrubákovej a neskôr i Petra Vajdu 
trénerom slovenského fedcupového 
tímu, v minulosti okrem Cibul-
kovej trénoval aj ďalšiu špičkovú 
tenistku Ľudmilu Cervanovú, ale 
aj iné hráčky. 

„Projekt akadémie som dlho 
nosil v hlave. Vlani sme ho spus-
tili naplno, dnes je v nej 17 detí 
od 12 do 19 rokov,“ hovorí Peter. 
Pochopiteľne, teší ho, že Uberalo-
vá má zo spoločnej práce skvelé 

výsledky a on peknú reklamu. 
„Od začiatku som vedel, že práca 

s Petrou bude úspešná. Je nadaná. 
Šport má v génoch. Zo skúseností 
s Cibulkovou viem, že najlepšie ju-
niorky sa dokážu presadiť aj medzi 
ženami. Sledujem, pochopiteľne, 
kariéru Dominiky, jej parádny 
vzostup. Ale aj konkurentky z jej 
generácie. Pozrite sa ako sa derú 
hore! Radwanská, Wozniacká, 
Paszeková, Rodinová, Cirsteová 
či Klejbanovová - darí sa im, nová 
generácia nastupuje,“ prízvukuje 
Hrunčák. „Petra mala napríklad s 
Gavrilovovou pasívnu bilanciu 0:2. 
Teraz ju vo fi nále ME zdolala. Lebo 
sa zlepšuje, je sebavedomejšia.“

Tak ako tréner, aj otec Peter Ube-
ral je pyšný na posledné výborné 
výsledky. Ale z obáv, aby dcéra ne-
spyšnela, veď má len trinásť rokov, 
tlmí prehnané chvály. Podľa Petry 
rodičia najviac prežívajú jej víťaz-
stvá a prehry. ,,Ako bývalí športovci 
mi rozumejú,“ vraví šampiónka.

Zuzana WISTEROVÁ 

Tréner o talente

Petra s trénerom Petrom HRUNČÁKOM
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Bronzové Slovenky vo štvorhre Michaela OSTROŽLÍKOVÁ 
a Petra UBERALOVÁ
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Najlepší vo štvorhre

CENNÍK INZERCIE 2008

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

1* 60 x 15 banner 5 000 sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 30 000 +spadávka 3mm A

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

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena poznámka vzor
210 x 297 1/1 17 500 +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 17 500 sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2   9 800 sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2   9 800 sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3   7 400 sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4   5 900 sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 5 900 sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6   4 200 sadzobný obrazec H

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKLADAČKY
cena za vkladanie               5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v Sk za uverejnenie 

v jednom čísle. K cenám sa pripočítava DPH 

vo výške 19%.

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 50,- Sk

každé ďalšie slovo 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

ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU

ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU
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OFICIÁLNY ZÁSTUPCA 
ZNAČKY WILSON 
NA SLOVENSKU:

Opatovská cesta 14, Košice
tel.: 055/788 1411, 0905 986 700

PARTNERI PRE 
TENISOVÉ KLUBY:
BRATISLAVA
TORO SPORT: 0903 725473 

STREDNÉ A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VAP WILSON: 0903 233 948, 0918 542 116 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
RICHARD PINDROCH: 0908 915893Nová kolekcia v predaji.

[K] SIX.ONETM

[K] BLADETM

[K] PRO OPENTM
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V kvalifi kačnej skupine ME druž-
stiev chlapcov do 12 rokov  v Ra-
kovníku tím v zložení Oliver Nagy, 
Michal Marko a Matúš Belanec 
suverénne zvíťazil nad Izraelom 
a Moldavskom 3:0. Potom sme sa 
trocha potrápili s Maďarskom, za 
ktoré hral veľmi kvalitný Andre Bíro. 
Náš Nagy s ním prehral 1:6, 1:6. Vo 
štvorhre mu však už s Markom pre-
hru vrátil (6:4, 6:1). Play off  o postup 
do fi nále ME s Českom bol prestížny 
a našim chlapcom vyšiel na jedničku 
– vyhrali 3:0 a potvrdili postup do 
fi nálového turnaja. 

Lopta od finále

V B-skupine fi nále ME v Sardínii 
sme začali s Nemeckom. Súboj na 
tvrdom, stredne rýchlom povrchu za 
veľkej horúčavy otváral Marko proti 
Wornerovi. Michal sa trápil. Bojoval 
s trémou z prvého veľkého  zápasu v 
slovenských farbách. Prehral 6:7, 6:4, 
2:6 po bojovnom výkone. Súper bol v 
závere aktívnejší, Michal urobil veľa 
chýb aj dvojchýb. V zápase jednotiek 
Nagy proti Nemcovi poľského pôvo-
du Choinskému v podstate súpera 
odstrelil z dvorca - 6:1, 6:1. Vo  štvor-
hre vyhrali Nagy s Markom proti 

Harteisovi s Wornerom 7:6, 6:2. 
V prvom zápase tímových dvojok 

Slovenska a Chorvátska nastú-
pil Marko proti Kraljevicovi. Náš te-
nista hral dobre takticky, aktívnejšie, 
nútil súpera k chybám. Podržalo ho 
aj podanie a zvíťazil 6:2, 6:3. Nagy 
proti Coricovi nevyužil nervozitu 
súpera, ktorý v prvej hre uro-
bil tri dvojchyby. Oliver 
set prehral 0:6. Coric 
hral rýchlo a presne, 
mal dobrý pohyb, ale 
aj veľké sebavedomie. 
Nagy našiel na neho 
recept až v závere za sta-
vu 1:5. Znížil na 3:5 a mal 
výhodu na 4:5, ale nevyužil 
ju a prehral 3:6. Vo štvorhre Nagy 
s Markom viedli 6:1, 4:2 a 40:15. 
Šancu však nevyužili. Chorváti sa 
spamätali. Za stavu 5:4 naši nevyužili 
štyri mečboly a napokon v tajbrejku 
prehrali druhý set. Začala sa veľká 
dráma. V treťom sete sme prehrávali 
už 1:3, potom chlapci otočili na 4:3, 

za stavu 4:4 mali šance na 5:4, nevy-
užili ich a prehrali 4:6. Chýbalo viac 
odvahy pri premieňaní šancí, čo nás 
pripravilo o možnosť hrať vo fi nále.

O medailu s Belgickom

Marko začínal proti Švédom a bez 
problémov si poradil s Windhalom 

6:2, 6:2. Hral dobre takticky a 
presne. Striedal dlhé lopty 

s údermi von z dvorca, 
menil rytmus hry a hral 
nečakané víťazné údery. 
V zápase jednotiek sa 
Nagy proti Švédovi s 

africkými koreňmi Won-
dwosenovi trápil a prehral 

6:7, 6:2, 3:6. Súper hral v záve-
re dôraznejšie. Oliver striedal dobré 
momenty s horšími. Vo štvorhre 
Nagy s Markom suverénne zdolali 
Windhala s Wondwosenom 6:2, 
6:0, čo nám zaručilo druhé miesto 
a možnosť bojovať o bronz proti 
Belgicku. Marko začal so Salmarom 
a po výbornom výkone zvíťazil 6:2, 

7:5. Dobre sa na tvrdom povrchu 
hýbal, došmykával ťažké lopty a nútil 
súpera k chybám. Zápas jednotiek 
Nagyovi proti Geensemu opäť ne-
vyšiel. V prvom sete bojoval, keď 
sa rozhodovalo až v tajbrejku. V 
ňom ešte viedol 5:3, ale nakoniec ho 
prehral 6:8. Druhý set bol už jasnou 
záležitosťou Belgičana. Oliverovi 
chýbala vnútorná sila otočiť zápas 
a prehral 6:7, 2:6. Do štvorhry sa 
však opäť zmobilizoval. Psychicky 
mu pomohol aj Marko, keď ho po-
čas zápasu vytrvalo burcoval. Proti 
Belgičanom Salmarovi so Stevensom 
podali najlepší, a hlavne najbojov-
nejší výkon, vyhrali 6:4, 4:6, 6:2. 

Za najlepšieho hráča turnaja 
vyhlásili Chorváta Corica. Pri sláv-
nostnom ceremoniáli si chlapci 
vychutnali pocit malého Davis Cupu 
s medailami a slovenskou hymnou 
pred zaplneným hľadiskom. Získali 
skúsenosti do budúcna.

Andrej ŠVACHO,
nehrajúci kapitán SR

Radovan Kužma, ktorý viedol v kvalifi kácii v Sale družstvo našich dievčat, 
si pri pohľade na zloženie fi nálovej dvojice Ukrajina – Francúzsko, povzdy-
chol: „Taký je tenis a športový život. Obe tieto družstvá sme mali v kvalifi -
kačnej skupine, napokon boli najlepšie a my sme skončili hneď za nimi. Ale 
do fi nálového vyvrcholenia sme už z tretieho miesta nepostúpili. Kľúčový bol 
súboj s Francúzskom. Dobre bol rozbehnutý, Staníková viedla v tajbrejku 
prvého setu 5:3, v druhom sete mala náskok 5:1. Zápas napokon prehrala 6:7, 
5:7 a na Kötelesovú v druhej dvojhre už doľahla únava po predchádzajúcich 
ťažkých súbojov v horúcom počasí. Majstrom sa stala Ukrajina, strieborné 
je Francúzsko. Naše dievčatá sú bohatšie o nové skúsenosti. Ukázalo sa, že 
ich potrebujú získavať najmä na medzinárodnej úrovni.“
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Naši dvanásťroční s bronzom
Na ME družstiev do 12 rokov získali tituly Taliani a Ukrajinky

Titu l  majstrov Európy 
v družstvách chlapcov do 12 
rokov získali Taliani po fi ná-
lovej výhre nad Chorvátskom. 
S bronzom sa z Alghery vrá-
tili tenisti Slovenska. Zlato 
na šampionáte dievčat vybojo-
vali Ukrajinky pred Francúz-
skom. V kvalifi kačnej skupine 
v Sale však vyhrali Francúzky 
pred Ukrajinou, na treťom 
- už nepostupovom mieste 
- skončili Slovenky v zložení 
Monika Staníková, Barbora 
Kötelesová, Pavla Frišová. Do 
kvalifi kačných bojov sa 24. - 27. 
júla zapojilo v tejto kategórii 
60 tímov európskych krajín.

CHLAPCI, kvalifi kácia – Rakovník, ČR 

(23. 7. 2008) – B-skupina: Slovensko 

– Izrael 3:0, Moldavsko - Slovensko 0:3, 

Maďarsko – Slovensko 1:2. Poradie: 

1. Slovensko, 2. Maďarsko, 3. Izrael, 

4. Moldavsko. Play off : Slovensko – Česko 

3:0. Celkové poradie: 1. - 2. Slovensko a 

Rumunsko, 3. - 4. Česko a Maďarsko, 5. Izra-

el, 6. Bulharsko, 7. Turecko, 8. Moldavsko.  

Finálová skupina – Alghero, Talian-

sko (7. 8.  2008) – B-skupina: Slo-

vensko – Nemecko 2:1,  Chor vátsko 

– Slovensko 2:1, Slovensko – Švédsko 2:1, 

o 3. miesto: Slovensko – Belgicko 2:1. 

Konečné poradie: 1. Taliansko, 2. Chorvát-

sko, 3. Slovensko, 4. Belgicko, 5. Nemecko, 

6. Rumunsko, 7. Švédsko, 8. Dánsko.

DIEVČATÁ, kvalifi kácia – Salo, Taliansko 

(24. 7. 2008) – A-skupina: Slovensko 

– Taliansko 2:1, Slovensko – Rumunsko 

2:1, Slovensko – Portugalsko 3:0. Poradie: 

1. Slovensko, 2. Rumunsko, 3. Talian-

sko, 4. Portugalsko. Play off : Slovensko 

– Francúzsko 0:2. Celkové poradie: 

1. Francúzsko, 2. Ukrajina, 3. Slovensko, 

4. Rumunsko, 5. Švajčiarsko, 6. Taliansko, 

7. Izrael, 8. Portugalsko. 

Finálová skupina – Ajaccio, Francúzsko 

(5. 8. 2008) – konečné poradie: 1. Ukraji-

na, 2. Francúzsko, 3. Rusko, 4. Chorvátsko, 

5. Španielsko, 6. Česko, 7. Slovinsko, 

8. Rakúsko.

ME družstiev do 12 rokovTréner si 
povzdychol

Bronz chutí - zľava kapitán Andrej ŠVACHO, hráči Matúš BELANEC, Michal MARKO, Oliver NAGY
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V kvalifikácii za účasti 64 hrá-
čov hrali tenisti zo SR, ČR, Poľska, 
Rakúska, Nemecka, USA, Izrealu, 
Slovinska, Ruska a Nórska. O turnaj 
bol obrovský záujem. O kvalifi káciu  
sa uchádzalo 81 hráčov, teda 17 sme 
museli odmietnuť. Zo 17 slovenských 
kvalifi kantov sa nik neprebojoval do 
hlavného turnaja. V 32-člennom hlav-
nom pavúku nastúpilo osem hráčov 
zo Slovenska, nik sa z nich nedostal 
do štvrťfi nále.

Najvyššie nasadeným hráčom bol 

slovenský tenista Kamil Čapkovič 
(427. miesto v rebríčku ATP). Na 
druhej strane pavúka bol dvojkou 
Raphael Durek z Austrálie (432.). 
Na turnaji štartoval aj víťaz piateho 
ročníka Karel Tříska z Česka a ne-
chýbali mladí domáci hráči: Miloš 
Mečíř, Alexander Somogyi, Michal 
Pažický, Andrej Martin a zástupca 
žilinského tenisu Adrián Síkora. 
Turnaj priniesol sériu prekvapení. 
Kamil Čapkovič prehral už v druhom 
kole s Poliakom Kowalczykom, keď 

v prvom kole vyradil Čecha Taba-
ru, bývalého hráča svetovej stovky. 
V slovenskom derby podľahol reb-
ríčkovo lepší Alexander Somogyi v 
prvom kole Andrejovi Martinovi.
Do fi nále postúpil František Čermák, 
ktorý v semifinále vyradil Poliaka 
Jedrzeja Zarskeho. Druhý finalista 
Marek Michalička v trojsetovom 
semifinále po tuhom boji zdolal 
Rakúšana Maxa Raditschnigga. Ne-
deľňajšiemu finále žičilo počasie. 
Obaja aktéri predviedli skvelý tenis. 
Ich výkon si vyslúžil potlesk divákov. 
O víťazovi rozhodla skúsenosť 32-
ročného Františka Čermáka. Jeho 
triumf napokon nebol veľkým prekva-
pením, veď tento deblový špecialista, 
osemfi nalista Wimbledonu, je 35. na 
svete v rebríčku štvorhry. Kuriozitou 

bola skutočnosť, že Čermák si v čase 
žilinského turnaja odpykával desať-
týždňovú suspendáciu od ATP za 
stávky. Pravda, na úrovni ITF mohol 
hrať. Aj štvorhra sa na Žilina Open 
2008 stala českou záležitosťou. Do jej 
fi nále sa prebojovali Roman Jebavý 
a Filip Zeman proti austrálsko-poľ-
skému páru Raphael Durek, Robert 
Godlewski. A Česi potvrdili najvyššie 
nasadenie. 

Turnaj mal plynulý priebeh aj vďaka 
supervisorovi Lászlovi Nyírővi z Ma-
ďarska a našim rozhodcom. Uznanie 
patrí celému organizačnému štábu 
a reštaurácii v nových priestoroch 
nášho Tenisového klubu, ktorý bol 
dokončený koncom minulého roka.

Juraj PETRÁŠ,
riaditeľ turnaja

ŽILINA OPEN
4. 8. 2008

D v o j h r a

Kvalifikácia,1. kolo: Celt (1-Poľ.) – Rath 

(Rak.) 60, 64, Baea – Janoška 63, 61, Geib 

(Rak.) – Soifer (Izr.) 61, 62, Schranz (13-Rak.) 

– Fila 62, 62, Fafl  (2-ČR) – Pongratz (Rak.) 62, 

60, Kubicka (Rak.) – Klobušovský 61, 64, Jas-

trezebski (Poľ.) – Olfans (Poľ.) 64, 64, Výrostko 

– Fox (15-Austr.) 76(2), skr., Michalička (3-ČR) 

– Kiss (Rak.) 60, 63, F. Rams (Poľ.) – Kollmann 

(Rak.) 64, 63, Toman (ČR) – Semjan 60, 61, Ben 

Zvi (Izr.) – Verlin (14-Austr.) 63, 61, Kowalczyk 

(4-Poľ.) – Stanko 62, 63, Weiglhofer (Rak.) 

– K. Rams (Poľ.) 60, 61, Kocib (ČR) – Daniluk 

(Rus.) 64, 63, Linzer (16-Rak.) – Lang (Rak.) 

63, 60, Čermák (ČR) – Janči (5) 61, 75, Šátral 

(ČR) – Blaško 63, 61, Kohout (ČR) – Solčáni 

62, 60, Marek (10-ČR) – Rohan (ČR) 64, 64, 

Macko (6) – Tyml (ČR) 76(6), 60, Martinický 

– Weinhandl (Rak.) 63, 46, 62, Farnleitner 

(Rak.) – Wawrzyczek (ČR) 62, 60, Zarski (12-

Poľ.) – Zalubil 62, 63, Sabolcki (7-Slo.) – Horný 

75, 60, Bezděčka (ČR) – Kesthely (Nór.) 16, 64, 

63, Brunner (Rak.) – Lašák (ČR) 63, 75, Blecha 

(9-ČR) – Urbánek (ČR) 60, 60, Zielinski (Poľ.) 

– Hrabal (8-ČR) 62, 60, Moj (Poľ.) – Bronček 75, 

62, Mydla – Pichelstorfer (Rak.) 63, 60, Janúch 

– Waite (11-Nem.) 76(0), 61, 2. kolo: Celt 

– Baea 60, 76(2), Geib – Schranz 64, 57, 63, 

Fafl  – Kubicka 63, 64, Výrostko – Jastrzebski 

62, 57, 61, Michalička – F. Rams 61, 62, Toman 

– Ben Zvi 62, 16, 63, Kowalczyk – Weiglhofer 

63, 63, Linzer – Kocib 76(3), 63, Čermák – Šát-

ral 60, 64, Kohout – Marek 76(5), 75, Macko 

– Martinický 62, 60, Zarski – Farnleitner 64, 

64, Sabolcki – Bezděčka 62, 63, Brunner 

– Blecha 63, 63, Zielinski – Moj 63, 62, Mydla 

– Janúch 64, 60, 3. kolo (fi nále): Celt – Geib 

60, 60, Fafl  – Výrostko 57, 62, 61, Michalička 

– Toman 63, 62, Kowalczyk – Linzer 64, 76(6), 

Čermák – Kohout 61, 62, Zarski – Macko 64, 

61, Sabolcki – Brunner 64, 36, 76(7), Zielinski 

– Mydla 62, 61.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Čapkovič (1) – Tabara 

(ČR) 64, 62, Kowalczyk – Studený (ČR) 75, 26, 

64, Zarski – Sabolcki 62, 64, Novák (5-ČR) 

– Lizer 61, 60, Jebavý (4-ČR) – Zielinski 62, 63, 

Sikora – Lustyk (ČR) 60, 64, Navrátil (ČR) – Fafl  

75, 64, Čermák – Zeman (7-ČR) 64, 64, Martin 

– Somogyi (6) 63, 57, 61, Janowicz (Poľ.) – Celt 

76(4), 67(5), 62, Brunner – Šuran 64, 61, Mi-

chalička – Macko 61, 64, Raditschnigg (Rak.) 

– Mečíř (8) 64, 46, 62, Pažický – Szumanski 

(Poľ.) 26, 75, 64, Plotniy (Rus.) – Tříska (ČR) 

64, 26, 75, Durek (2-Rak.) – Godlewski (Poľ.) 

75, 76(5), 2. kolo: Kowalczyk – Čapkovič 

67(3), 61, 62, Zarski – Novák 42 skr., Jebavý 

– Sikora 63, 62, Čermák – Navrátil 76(3), 16, 

75, Janowicz – Martin 16, 62, 63, Michalička 

– Brunner 62, 63, Raditschnigg – Pažický 64, 

36, 63, Durek – Plotniy 62, 75, ŠF: Zarski – Ko-

walczyk 63, 63, Čermák – Jebavý 63, 64, Mi-

chalička – Janowicz 64, 46, 63, Raditschnigg 

– Durek 36, 76(6), 62, SF: Čermák – Zarski 

63, 46, 61, Michalička – Raditschnigg 63, 26, 

76(4), F: Čermák – Michalička 75, 64.

Š t v o r h r a

1. kolo: Jebavý, Zeman (1) – F. Rams, K. Rams 

64, 63, Kocib, Kohout – Kubička, Lang 64, 

62, Martin, Mečíř (3) – Olfans, Szumanski 61, 

61, Fafl , Michalička – Ben Zvi, Soifer 76(4), 

62, Baea, Salaba – Chase, Cooper 60, 63, 

Lustyk, Novák – Pažický, Sikora (4) 76(3), 64, 

Durek, Godlewski – Daniluk, Horný 64, 57, 

11:9, Jastrzebski, Moj – Koniusz, Kowalczyk 

(2) skr., ŠF: Jebavý, Zeman – Kocib, Kohout 

61, 61, Fafl , Michalička – Martin, Mečíř 63, 

26, 11:9, Baea, Salaba – Lustyk, Novák skr., 

Durek, Godlewski – Jastrzebski, Moj 61, 

76(0), SF: Jebavý, Zeman – Fafl , Michalička 

61, 62, Durek, Godlewski – Baea, Salaba 60, 

61, F: Jebavý, Zeman – Durek, Godlewski 

76(4), 46, 10:2.  

Obe trofeje do Čiech
Na 7. ročníku Žilina Open domáci tenisti zaostali za očakávaním 

Uprostred s trofejami finalista dvojhry Marek MICHALIČKA a víťaz František ČERMÁK, zľava organizátori a rozhodcovia Anton BLAŠKO, Michal VARMUS, 
vpravo Juraj PETRÁŠ, Bibiana LEGNAVSKÁ

Obe trofeje z tenisového turnaja ITF Futures Žilina Open 2008 
(dotácia 10 000 USD) získali českí hráči. Vo fi nále dvojhry zvíťazil 
František Čermák nad ďalším kvalifikantom, svojím krajanom 
Marekom Michaličkom. Vo  štvorhre získali prvenstvo turnajové 
jednotky Roman Jebavý a Filip Zeman.
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Tréner Tibor Tóth, ktorého zverencom je od 
vlaňajška Sergij Stachovskij, Ukrajinec žijúci na 
Slovensku, a najnovšie i jeho mladší krajan Sergej 
Bubka, syn legendárneho žrdkára, bude na prvý 
august 2008 dlho spomínať.

„Už som si myslel, že nikdy v živote nepôjdem 
na svoju obľúbenú rybačku,“ vravel Tóth, sediac 
doma za počítačom a sledujúc ako naskakujú 
fi ft íny v zápase jeho zverenca Stachovského na 
challengeri v Segovii. 

Piatok prvého augusta smeroval Tóth v spoloč-
nosti Bubku, Jána Krošláka a jeho zverenca Karola 
Becka do Segovie. 

„Poletíme s touto starou šunkou?“ zapochyboval 
Tibor pri nastupovaní do lietadla spoločnosti Ibe-
ria na linke Viedeň – Madrid. V lietadle bolo 126 
pasažierov a šesťčlenná posádka.

„Mal som pravdu! Nepoleteli sme!“ komentoval 
s odstupom niekoľkých hodín vážnu situáciu, 
ktorá rezonovala v médiách, a z ktorej sa tenisová 
štvorica spamätávala doma.

„Lietadlo odštartovalo presne. Pocítili sme dve 
vibrácie a vzápätí smrad. Ako keby horelo. Boli sme 
v dvestometrovej výške a zrazu pilot stroj naklonil 
a oznámil, že budeme musieť núdzovo pristáť pre 

poruchu. V lietadle bolo hrobové ticho. Videli sme, 
že smerujeme k lesu, ďalej od dráhy. Pomyslel som si 
– asi nechcú, aby stroj spadol nad letiskom...“

Ako vo fi lme, pomyslel si slovenský kouč, ktorý do 
vlaňajška preletel tisícky kilometrov v spoločnosti 
Dominika Hrbatého, ktorého trénoval. 

Nebol to fi lm – bola to skutočnosť.
„Hodinu sme krúžili nad letiskom. Pilot vypustil 

palivo, na ploche sa zbiehali desiatky hasičských a 
záchranných vozidiel. Španielske letušky podľahli 
dramatickej situácii, robili väčší chaos ako pasažie-
ri. Pripravovali sme sa na núdzové pristátie, všetko 
to trvalo nekonečne...“

Ženy si museli vyzuť topánky s podpätkami, 
všetci si dali dole okuliare, cestujúci hlavami v 
predklone tlačili do sedadiel. A čakali.

„Prišli tri silné nárazy. Lietadlo už takmer bez 
paliva nebrzdilo, len plachtilo. Hasiči okamžite 
začali hasiť zadné motory, medzitým prisunuli 
schody. Keď stroj asi päť minút stál, odľahlo mi. 
Zažil som rôzne pocity – po štarte údiv, to sa 
predsa nám nemôže stať! Potom bezmocnosť. Aj ty 
si nervózny, pýtal som sa Jana Krošláka. Keď sme 
vychádzali, cvakali spúšte na mobiloch. Každý si 
chcel zvečniť letisko v plnej pohotovosti. Takmer tri 

hodiny nám trvalo, kým sme sa dostali z budovy 
letiska. Poldruha hodiny nič neodlietalo ani nepri-
stávalo. Museli odkloniť všetky lety.“ 

Stres, neistota, strach. Podľa Tótha v celom 
dramatickom obraze chýbal už len Bruce Willis, 
hrdina amerických dobrodružných fi lmov.

„Keď som po štyroch hodinách volal manželke, 
ktorá našu štvoricu viezla na schwechatské letisko 
z Bratislavy, aby prišla po nás, že sme neodleteli, 
neveriacky počúvala, čo sa stalo. Krošlák ma 
požiadal, aby som si za volant sadol ja. Vraj videl 
fi lm Nezvratný osud... Tak som fakt, že som sa 
narodil po druhý raz, zapil až doma. Dal som si 
hruškovicu.“

Tóth, Beck i Krošlák sa zo šoku spamätávali 
doma. Segoviu, kam Stachovskij letel inou linkou 
a neskôr za ním šiel jeho deblový partner Bubka, 
vynechali zo svojho programu. 

„Na druhý deň som sa šiel vyvetrať na rybačku,“ 
poznamenal na záver rozprávania o nepríjemnej 
leteckej anabáze Tóth. „Človek má vždy obavy 
z lietania. Neviem, aké pocity ma budú prenasle-
dovať po tejto skúsenosti,“ priznal. Jeho zverencovi 
Stachovskému na Segoviu zostanú len príjemné 
spomienky - turnaj vyhral!        (zw)

Chýbal iba Bruce Willis
Rozprávanie trénera Tibora Tótha o núdzovom pristátí vo Viedni

Slnkom rozpálený Portorož bol v júli dejiskom 31. maj-
strovstiev sveta novinárov v tenise a Slovinci opäť potvrdili 
svoju povesť skvelých hostiteľov.  Aj preto prímorský Portorož 
prilákal rekordnú účasť: 250 tenistov zo 16 krajín bojovalo 
o tituly v 6 mužských a 3 ženských vekových kategóriách, 
vo štvorhre a mixe. 

Slovenský tím obhajoval celkové prvenstvo z vlaňajších 
majstrovstiev v Prahe a napriek silnej konkurencii sme doká-
zali úspech zopakovať. Nora Adamcová (50+) i Milan Skonc 
(45+) suverénne obhájili svoje minuloročné tituly, vo štvorhre 
50+ triumfoval pár Skonc - Pohanka. V početne najsilnejšej 
kategórii mužov 55+ (52 hráčov) prehral Zoltán Karpaty až 
vo finále so Slovincom Miklavčičom; podobne si počínal 
i Štefan Varchulík, ktorý podľahol vo fi nále najstaršej kategórie 
70+ Talianovi A. Minazzimu.

Bodovali i ďalší slovenskí účastníci. V semifinále open 
kategórie prehral Marian Zima po boji s neskorším víťazom, 
Čechom O. Řihovským, do záverečneho kvarteta sa prebojovala 
i Renata Rehorovská (40+) a dvojica  Zimová - Zima (mix).

Slovinskí hostitelia pripravili účastníkom atraktívne 
prostredie v najpopulárnejšom letovisku krajiny a napriek 
zložitej logistike organizačne zvládli i popoludňajšie či večerné 
programy, počas ktorých účastníci navštívili známy žrebčinec 
v Lipici a jaskyňu Postojna. MS 2009 sa budú konať v bulhar-
skej Varne.

Viac o MS 2008: www.tennis4media.org 

Ladislav KUBIŠ

Sériu prázdninových tenisových turnajov na 11 dvorcoch teni-
sového areálu 1. TC Humenné otvorilo podujatie pre hráčov do 9 
rokov  Yonex a Primátor Cup Humenné 2008. Náš mesačník o ňom 
informuje Ladislav Mochnacký, riaditeľ turnaja: Na turnaji štarto-
valo 13 chlapcov a 18 dievčat. Chlapci  i dievčatá hrali v skupinách 
systémom každý s každým, do hlavnej súťaže postupovali prví dvaja. 
Ďalej sa hralo vylučovacím spôsobom. Chlapci - fi nále:  A. Kočiš 
(TK Prievidza) - A. Vološin (1. TC Humenné) 6:1. Dievčatá - fi nále: 
A. Pillárová (TC STŠ Michalovce) - L. Flešarová (TK Akademik Ko-
šice) 7:5. Na snímke fi nalista Vološin (vľavo) a víťaz Kočiš.

Slováci obhájili prvenstvo

Po zápase ešte ostalo dosť síl zapózovať si – Renata REHOROVSKÁ a Zoltán KARPATY

lov
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O výsledku rozhodujú
iba dve sekundy

O týchto problémoch sa teraz veľa 
diskutuje medzi trénermi. Sám som 
ich s úspešnými trénermi preberal. 
Pokladám ich pre každého trénera 
a hráča za také dôležité, že si ich 
dovoľujem uviesť v ucelenejšej forme 
a ukázať, ako prispievajú k riešeniu 
rôznych problémov v hre. Pri tvrdení 
si dovolím ísť dokonca tak ďaleko, 
že tí tréneri, ktorí neporozumejú 

neviditeľnej technike, nebudú dobre 
rozumieť pohybom, ktoré zostávajú 
aj naďalej dôležitým predpokladom 
účinných úderov a v dôsledku toho 
nedosiahnu patričné úspechy.

Ak niekedy (niekde) zistíte, že 
vám nehovorím nič nového, buďte 
zhovievaví. Je však možné, že sa 
čítanie opakovaných múdrostí pre 
vás nestane strateným časom.

Prečo prehrávam,
 keď som lepší?

Tak si sťažujú a zároveň sa pý-
tajú hráči s elegantnými pohybmi, 
hoci prehrávajú so súpermi, ktorí 
nerešpektujú svojimi pohybmi bi-
omechanické princípy. Pred rokmi 
ma fascinovali názory profesora G. 
Hochmutha, ktorý vo svojej knihe 
„Biomechanik sportlicher Bewe-
gungen“ okrem iného píše: „Hráč 
so slabšou pohybovou technikou 
môže dosiahnuť lepšie výsledky ako 
tenista s peknými pohybmi. Keď si 
na začiatku svojho športového vý-
voja prinesie vrodený cit pre loptu, 
dobré fyzické a psychické predpo-
klady a veľkú usilovnosť v tréningu, 
môže i pri nesprávnych pohyboch 
dosiahnuť pomerne dobré výsled-

ky. Intenzívnym cvičením týchto „ 
falošných“ pohybov sa jeho technika 
prechodne zlepšuje. Ak ale budú ro-
dičia mladého hráča žiadať od neho 
príliš skoro dobré výsledky a nebudú 
klásť dostatočný dôraz na abecedu 
účinnej techniky, dosiahne ich poto-
mok predčasne svoju výkonnostnú 
hranicu. Tá však bude ležať pod jeho 
efektívnymi možnosťami.“

Dva príklady 
na vysvetlenie

1. prípad: Ak pri podaní neuro-
bíte poriadny náprah, nepôjdete do 
kolien, nevzpriamite sa (využitie sily 
zo zeme) a nevytočíte dostatočne 
trup, poletí lopta pomalšie. Iba ak 
ste silný a dáte lopte dostatok sily 
z ruky a zápästia. 

V tom prípade nedosiahne lopta 
najvyššiu možnú rýchlosť, bude 
však stále rýchlejšia ako u súpera, 
ktorý síce 

podáva podľa všetkých zákonitostí 
biomechaniky, ale nemá toľko sily.

2. prípad: Francúzka Durrová 
(pred 35 rokmi tretia na svete) dr-
žala raketu pri bekhende spôsobom, 
ktorý by jej vyznávači biomechaniky 
nikdy neodporučili. Platí totiž: 
čím viac hmoty ruky za držadlom 
rakety, tým je kontakt medzi rake-
tou a loptou pevnejší, prenos sily 
väčší a tým je i lepšia kontrola lopty. 
Spomínaná hráčka nemala ruku za 
držadlom, ale pred ním... Avšak 
tým, že mala odmalička vysoký cit 
pre loptu a usilovne s nesprávnym 
držaním trénovala,  dostávala sa do 
správneho uhlu k prilietajúcej lopte. 
K tomu veľkým náprahom kompen-
zovala nedostatočnú pevnosť rakety 
k lopte. A tak predsa len letela lopta 
žiadaným smerom a požadovanou 
rýchlosťou. Perlička: Jeden starší 
tréner ju skúšal kopírovať a po 
dvadsiatich minútach mu museli 
dať zápästie do sadry. V tomto 
prípade hovoria niektorí tréneri o 
„individuálnej účelnej technike“, sú 
spokojní a nič nekorigujú. Napriek 
tomu sa niekedy vyplatí túto tech-
niku korigovať s cieľom dosiahnuť 
účinnejšie údery.

Nad titulkom asi mnohí hráči a tréneri zakrútia hlavou. Veď 
predsa už zažili trojhodinové zápasy, čo v prepočte robí 11000 
sekúnd. A teraz im chce niekto tvrdiť, že z toľkého času sú pre 
výsledok rozhodujúce iba dve sekundy? Ich pochybnosti ešte 
stúpnu, ak sa dočítajú, že o kvalite úderov rozhoduje iba a jedine 
tzv. neviditeľná technika, alebo okamih, keď je raketa v kontakte 
s loptou. A že tento rozhodujúci okamih ani hráč, ale ani ten najlepší 
tréner, nemôžu vidieť. Ako korigovať niečo, čo nevidíme?

Pokračovanie na s. 27
Dôležitý okamih úderu – Magdaléna RYBÁRIKOVÁ
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Petra 
UBERALOVÁ 

majsterka Európy v dvojhre 
a bronzová vo štvorhre

hráčok do 14 rokov 2008


