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Pre stretnutie s Macedónskom 18. – 20. 
septembra si Slovensko vybralo opäť Sibamac 
arénu s tvrdým povrchom. Kto zvíťazí, 
zostáva v I. skupine euro-africkej zóny. 
Kto prehrá, zostupuje do II. skupiny. 
Slovensko je jasným favoritom stret-
nutia. Kapitán Miloš Mečíř má do 7. 
septembra určiť nomináciu, a tak v čase 
našej uzávierky - mesiac pred súbojom, 
keď sme o zložení tímu hovorili, meno-
val sedem  kandidátov: Lacko, Hrbatý, 
Mertiňák, Polášek, Kližan, Čapkovič, 
Červenák. Ako je známe, Beck, momentálne 
najlepší Slovák v rebríčku, v DC hrať nechce.

S Macedónskom sa Slovensko (Hrbatý, 

Mertiňák, Červenák, Klec) stretlo v apríli 2007 
na antuke a zvíťazilo 5:0 so stratou jediného 

setu. Napriek tomu spomína na stret-
nutie v Skopje Mečíř ako na napäté. 
„Magdincev, s ktorým sa Mertiňák 
stretol v prvý deň, nám robil trochu 
starosti. Michal vyhral, potom aj Do-
minik a štvorhra už bola jednoznačná. 
Pravda, diváci boli búrliví, ešteže to 
neutrálni rozhodcovia na empajri 
udržali v norme,“ dodáva slovenský 

kapitán. V daviscupovom rebríčku 
patrí Slovensku 17. miesto, Macedónsku 36. 
V rebríčku ATP má Macedónsko aktuálne iba 
5 hráčov, Slovensko 23.

Očakávanie jasné: víťazstvo!
Slovensko privíta 18. – 20. septembra v Davisovom pohári Macedónsko

Po roku sa slovenskí daviscupoví reprezentanti predstavia opäť na domácom dvorci. 
Vlani v septembri v Sibamac aréne NTC podľahli v baráži o postup do svetovej skupiny 
Srbsku 1:4 a rovnakým výsledkom tohto roku v I. skupine euro-africkej zóny v marci 
Taliansku na antuke súpera v Cagliari.

Dominik Hrbatý sa v prípade, 
že nastúpi, môže stať po stretnutí 
s Macedónskom držiteľom alebo 
spoludržiteľom všetkých individu-
álnych rekordov, ktoré v jednotli-
vých krajinách eviduje ITF. Až na 
jeden: v deblovej bilancii víťazstiev 
drží rekord Krošlák (8 – 5), preko-
nať ho môže teraz Mertiňák (7 – 5), 
Hrbatého bilancia je 5 – 11.

Hrbatý, 31-ročná opora daviscu-
povej reprezentácie Slovenska, 
debutoval v súťaži roku 1996. 
Ak nastúpi, odohrá už svoje 26. 
stretnutie a bude naozaj ťažké ho 
prekonať. Dominik už v minulosti 
naznačil, že chystá s Davisovým 
pohárom svoju hráčsku rozlúčku. 

Čo ho motivuje pred stretnutím 
s Macedónskom?

„Ak vyhrám obe dvojhry, pre-
konám Karola Kučeru a budem 

mať všetky rekordy v Davis Cupe,“ 
reaguje dlhoročná slovenská jed-
notka a niekdajší 12. hráč sveta. 
„A samozrejme ma motivuje hrať 
pred domácim obecenstvom. To 
ma vždy baví. Keby som nastúpil 
v nedeľu na svoj posledný zápas, 
želal by som si plné hľadisko. 
Mojím snom je zažiť ešte raz tú 
krásnu elektrizujúcu atmosféru. 
Ako kedysi. V mojej kariére to boli 
najkrajšie chvíle. V zápase človek 
atmosféru nevníma. Ale keď príde 
mečbal, uvedomí si, že prichádza 
posledná lopta. Stojím v strede 
kurtu a tam cítim zimomriavky 
na chrbte. Tak si vravím – ustrel 
už tú poslednú loptu! Ľudia hučia 
a ja si uvedomím, že niet krajšieho 
pocitu pre hráča. Turnaje sú iné, 
pekné, mal som na nich úspechy. 
Ale Davis Cup je výnimočný.“

Hrbatý chce na rozlúčku 
plné hľadisko a rekordy

Najlepší hráči oboch krajín v rebríčku ATP

 SLOVENSKO  MACEDÓNSKO
  98.  Karol Beck   672.  Pedrag Rusevski

157.  Lukáš Lacko 1066.  Ilija Martinoski

161.  Dominik Hrbatý 1089.  Dimitar Grabuloski

213.  Kamil Čapkovič 1598.  Šendrit Deari

237.  Pavol Červenák 1780.  Tomislav Jotovski

2. KOLO PLAY OFF I. SKUPINY 
EURO-AFRICKEJ ZÓNY DC

Slovensko – Macedónsko
18. septembra dvojhry 16.00

19. septembra štvorhra 14.00

20. septembra dvojhry 14.00

Vstupné na piatkové dvojhry je 5 €, na sobotu a nedeľu 
po 3 €.

Ktoré rekordy môže vlastniť Hrbatý?
Najviac víťazstiev celkove Kučera 33 – 18 Hrbatý 31 – 25

Najviac singlových víťazstiev Kučera 27 – 11 Hrbatý 26 – 14

Najviac deblových víťazstiev Krošlák 8 – 5 Mertiňák 7 – 5

Najviac odohraných stretnutí Kučera 25 Hrbatý 25

Najviac odohraných rokov v DC Kučera 12 Hrbatý 14
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 Túto vašu sezónu by sme mohli 
nazvať novým začiatkom. Naštar-
tovali ste spoluprácu so šéft réne-
rom NTC Matejom Liptákom, od 
ktorej ste si veľa sľubovali.

Potreboval som už zmenu. Pod 
vedením trénera Milana Martinca 
som trénoval piaty rok, navyše taký 
problémový. Získal som teraz nový 
impulz aj energiu.

 Keď sa pozriete späť – čo bolo 
hlavnou príčinou vášho pádu?

Stále som bol zranený, chorý, mal 
som zle zvolený turnajový program. 
Priznám sa, keď som postupoval 
hore, myslel som si, že to pôjde 
takto ďalej. Začal som však padať 
a už bolo jasné, že samo to hore 
nepôjde. Bol som z toho zlomený. 
Veľmi mi pomohol Martin Babik, 
náš známy rozhodca a psychológ. 
Debatovali sme spolu o vnímaní 
športu a vecí okolo neho. Postupne 
sa mi i s lepšími výsledkami vracalo 
aj sebavedomie. 

 Teraz je to, zdá sa, všetko opti-
málne. Ale takmer ste nehrali na 
antuke. Prečo?

Zamerali sme sa na tvrdé povrchy. 
Náročnejší tenis na antuke môjmu 
hernému štýlu veľmi nesedí. 

 Na antuke ste však vyrastali a 
iste sa jej v budúcnosti nevyhnete.

Tá voľba je na túto sezónu. V bu-
dúcnosti na nej určite budem hrať 
viac.

 Vrátili ste sa na menšie tur-
naje, vyhrali ste štyri podujatia 
kategórie futures. V apríli vás 
dokonca vyhlásili za hráča me-
siaca na úrovni ITF. Povzbudilo 
vás to?

To bolo príjemné a splnilo to 
svoj účel – potreboval som vyhrať 
zápasy, rozohrať sa a dostať sa na 
challengery. Hneď som jeden vo 
Fergane vyhral. Pravda, cítil som, že 
už na tieto malé turnaje nepatrím. 
Štartovať na futuresoch malo pre 
mňa zmysel, len keď sa dostanem 
do fi nále alebo vyhrám. 

 Zrátali sme vaše tohtoročné 
zápasy. Do začiatku augusta ste 
odohrali 64, z nich 49 víťazných. 
To je solídna štatistika...

Keď to porovnám s vlaňajškom 
– mimoriadna. Vlani som vyhral 
dokopy 14 zápasov za celý rok. 

 Prvý raz sa vám podarilo pre-
bojovať do hlavného turnaja Wim-
bledonu. Aj to je signál, že môžete 
pomýšľať na váš dlho očakávaný 
prienik do stovky. Ako vnímate 
grandslamové turnaje?

Oveľa pokojnejšie ako v mi-
nulosti. Aj do Wimbledonu som 
šiel s jasným cieľom kvalifiko-
vať sa, sústrediť sa iba na zápasy. 

 Tréner Lipták vám na trénin-
goch neúnavne radí, rozpráva. 
Vždy ho počúvate?

Ja som typ, ktorý to potrebuje. 
Som rád, keď ide so mnou aj na dô-
ležité turnaje. Vždy sa na ich voľbe 
dohodneme, teraz bude so mnou aj 
na US Open.

 V zápasoch pôsobíte chladne. 
Viete o tom, že mnoho ľudí vám 
vyčíta, že sa dostatočne nehecu-
jete?

Každý je iný. Ja sa snažím byť vy-
rovnaný, sústredený na každú loptu. 
Niekto sa zasa potrebuje neustále 

povzbudzovať. Je to individuálne.     

 Poznáte našich septembrových 
daviscupových súperov z tur-
najov?

Vôbec Macedóncov nepoznám, 
nevídam ich na turnajoch. Spolie-
ham sa na kapitána Mečířa a ostat-
ných hráčov, ktorí proti nimi hrali. 
Keď sa dobre pripravíme, mali by 
sme vyhrať. 

 Mali ste podobný turnajový 
program ako Karol Beck. Trénu-
jete spolu?

Keď sme doma, dosť často. Ško-
da, že trvá na rozhodnutí nehrať 
Davis Cup. Myslím si, že aj jemu 
by pomohlo ukázať sa pred našim 
publikom. Ale, zdá sa, že je pevne 
rozhodnutý.

 Donedávna ste bývali v pod-
nájme pri NTC, teraz ste sa vraj 
presťahovali do vlastného bytu. 
Ste už Bratislavčan?

Len čiastočne. Trvalé bydlisko 
mám v Piešťanoch u rodičov, tam 
mi chodí pošta, v Bratislave mám 
zatiaľ prechodné. Som rád, že mám 
už svoje súkromie, rodičia mi s by-
tom veľmi pomohli. Opäť som ale 
blízko NTC, mal som šťastie, keď 
som to kupoval, rozhodol som sa 
veľmi rýchlo. 

Dvojstranu autorsky pripravila: 
Zuzana WISTEROVÁ

Lackov 
nový začiatok
Pozíciu tímovej jednotky si už v Davisovom pohári Lukáš 

Lacko otestoval v minulosti. Odkedy v Čile vo februári 2006 

debutoval v DC, chýbal v Mečířovom tíme jediný 

raz. Zhodou okolností predvlani 

prot i  Macedónsku.  Teraz  je 

21-ročný piešťanský rodák fit, 

prežíva znovu dobré obdobie 

kariéry, opäť je na vzostupe. Po 

poldruha roku od svojho rankingového 

maxima (133. v októbri 2007), nepríjemnom 

páde až na marcové 362. miesto, sú kontúry 

prvej stovky pre hráča NTC opäť jasnejšie.

Vývoj rebríčkového postavenia Lukáša Lacka
 17. 5. 2004 1416. prvý raz v rebríčku ATP

 4. 4. 2005 988. prvý raz v tisícke

 17. 10. 2005 496. prvý raz v päťstovke

 22. 10. 2007 133. najvyššie v kariére

 2. 3. 2009 362. pád do štvrtej stovky

 3. 8. 2009 155. najvyššie od opätovného vzostupu
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S jastrabím 
okom

 je tenis 
zábavnejší
V NTC bude na daviscupovom 

stretnutí Slovensko –Macedónsko 
premiérovo fungovať jastrabie 
oko.

„Myšlienka získať túto špičko-
vú technológiu do NTC na naše 
veľké medzinárodné podujatia 
ako sú Davisov pohár, Pohár 
federácie, či medzinárodné maj-
strovstvá mužov a žien v tenise, 
vznikla, keď som túto novinku 
videl na vlastné oči na grandsla-
mových turnajoch,“ hovorí Igor 
Moška, generálny sekretár STZ.

„Každý riaditeľ turnaja si skôr, 
než sa rozhodne pre zakúpenie 
jastrabieho oka, položí otázku, 
ako často túto technológiu využi-
je,“ hovorí Moška. „Naše rozhod-
nutie padlo po štúdii toho, čo táto 
technológia ponúka. A zvážení, 
ako sme schopní využiť ju v NTC. 
Uplatnenie nájde minimálne 5 
– 6 ráz v roku. Teda nie iba jeden 
týždeň, ako je to na svetových 
turnajoch, ktorých organizátori 
si jastrabie oko objednávajú iba 
na turnajový týždeň. My by sme 
oko mali využívať na všetky veľké 
podujatia, lebo väčšina z nich je 
v NTC.“

Igora Mošku okrem uplatnenia 
oka v zápasoch zaujala aj mož-
nosť využitia tejto technológie 
na tréningový proces v NTC. 
„Prídavné sofvérové programy 
umožňujú trénerom získať za-
ujímavé a cenné štatistiky o hre 
tenistov. Vďaka nim môžu skva-
litniť tréningový proces, najmä 
mladých hráčov,“ zdôrazňuje 
generálny sekretár STZ.

Jastrabie oko je veľmi príťaž-
livé pre divákov. V konzervatív-
nom športe, akým je tenis, je to 
nový prvok. „Napriek tomu, že 
inštalácia tejto techniky je veľmi 
drahá, dospeli sme k záveru, že je 
zmysluplná,“ pripomína Moška. 
„Veríme, že sa naše podujatia ešte 
viac zatraktívnia pre divákov. 
Technológiu sme objednali vo 
Veľkej Británii a po montáži sa 
NTC zaradilo medzi ojedinelé 
objekty v Európe, kde je zariade-
nie inštalované stabilne. Dvoch našich pracovníkov sme poslali na školenie 
do Hamburgu. Tam na turnaji German Open naše oko inštalovali, uviedli 
do chodu a prevádzkovali ho celý týždeň. Technológiu si dvaja naši operátori 
naostro vyskúšali a sú pripravení zariadenie ovládať doma. Táto skúsenosť 
nám vnukla súčasne myšlienku, že by sme s pomocou soft vérových inžinierov 
z materskej britskej fi rmy mohli prenajímať oko na podujatia v okolitých 
krajinách. Bola by to zaujímavá príležitosť.“ Finančný príspevok na túto 
technológiu dalo Ministerstvo školstva SR, určitou čiastkou prispel STZ. 
Súčasťou kompletu sú dve špičkové obrazovky fi rmy Barco. Majú univerzálne 
využitie ako ukazovatele skóre v basketbale, volejbale, hádzanej, atď. Možno 
ich použiť na premietanie spomalených a opakovaných záberov. „Zakúpili 

sme soft vér, aby sa obrazovky mohli využiť i na ostatné športy. To bude iste 
pre športového diváka zaujímavé. V prípade, že budeme mať mimoriadne 
atraktívne tenisové stretnutie, ktoré by sme chceli  usporiadať napríklad 
v košickej Steel aréne alebo na budúcom novom bratislavskom zimnom šta-
dióne, budeme môcť túto technológiu  využiť aj tam. Dá sa nainštalovať do 
akejkoľvek modernej haly,“ vraví Moška a pred stretnutím s Macedónskom 
dodáva: „Som rád, že oko predstavíme na domácom stretnutí, ktoré bude 
okorenené tým, že sa Hrbatý bude lúčiť s daviscupovou kariérou a bude sa 
snažiť prekonávať Kučerove rekordy. Diváci ho prídu povzbudiť, aby sa mu 
to podarilo. Ale sa aj rozlúčiť. Lebo Dominik si to zaslúži.“

Viac o jastrabom oku na 40. strane

deň začiatok program cena vstupenky 

18.  september 2009 od 16oo hod. 1. dvojhra / 2. dvojhra 5 €

19.  september 2009 od 14oo hod.  štvorhra 3 €

20.  september 2009 od 14oo hod.  3. dvojhra / 4. dvojhra 3 €



Našu krajinu reprezentovali šty-
ria tenisti: člen NTC Jozef Kovalík 
(Slovan Bratislava), Ivan Košec 
(Slávia Agrofert STU Bratislava), 
Zuzana Luknárová (Kúpele Piešťa-
ny) a Jana Čepelová (Tenis Komplex 
Košice). 

Vo Villachu
aj šampióni z Paríža

Treba povedať, že tohto 
roku sa v Rakúsku ziš-
la veľmi silná  juniorská 
konkurencia. Dokazujú 
to niektoré známe mená  
- Francúzka Mladenovičová, 
či Švéd Berta - obaja víťazi ju-
niorského turnaja Roland Garros 
2009. V chlapčenskom pavúku sa 
predstavilo 77 reprezentantov jed-
notlivých krajín a u dievčat to bolo 
66 tenistiek. 

Z našich hráčov sa najviac darilo 
Jozefovi Kovalíkovi, ktorý sa po 
dvoch víťazných trojsetových zápa-
soch dostal do osemfi nále turnaja. 
Tam skončil na rakete už spomí-

naného Švéda Bertu po 
výsledku 4:6, 2:6.

Ivan Košec si 
do prvého kola 
vylosoval Bos-
niaka Basica 
a zviedol s ním  
vyrovnaný boj. 
Tomu napokon 

nasvedčuje aj vý-
sledok a hrací čas: 

7:6, 3:6, 7:6, hralo sa 
tri a trištvrte hodiny. Tento 

zápas Ivanovi zobral veľa síl a v dru-
hom kole podľahol neskoršiemu 
fi nalistovi - Maďarovi Fucsovicsovi 
2:6, 2:6.

Luknárová 
nevyužila náskok 4:0

Obe slovenské hráčky si v prvom 
kole pomerne hladko poradili so 
svojimi súperkami. No druhé kolo 
bolo pre naše tenistky konečným. 
Zuzana Luknárová prehrala s Ukra-
jinkou Pivenovou v tajbrejku rozho-
dujúceho setu, keď nevyužila v sete 
vedenie 4:0... Podľa slov zväzového 
trénera Vladimíra Habasa, ktorý si 
pozrel tieto zápasy, Luknárová uro-
bila od tohto stavu veľké množstvo 
nevynútených chýb a pripravila sa 
tým o náskok i víťazstvo.

Jana Čepelová podľahla o dva 
roky staršej, solídne hrajúcej Češke 
Kubičíkovej v dvoch setoch. Ani 
Jana nepodala výkon, na aký je sama 
zvyknutá. Robila viac chýb ako ob-
vykle, a preto jej tento zápas nevyšiel 
podľa predstáv. 

Vo štvorhre sa chlapcom i dievča-
tám podarilo uhrať len po jednom 
víťaznom zápase. Juniori podľahli 
Francúzom a dievčatá nestačili na 
taliansky pár.

Najďalej sa dostal Kovalík
Tréner Martin Zathurecký o vystúpení slovenských 

tenistov na ME jednotlivcov do 18 rokov

V rakúskom alpskom meste Villach na majstrovstvách Európy 
chlapcov a dievčat do 18 rokov (20. - 26. júla 2009) získali tituly 
Španiel Steven Diez a Rumunka Elora Dabijová. Slovenskí 
reprezentanti na cenné kovy nedosiahli.

C H L A P C I
2. kolo: Kovalík (16) – Despotovský (Maced.) 

63, 67(9), 61, Košec – Bašič (Bosna a Herceg.) 

76(4), 36, 76(5),  3. kolo: Kovalík – Tašič (Srb.) 

57, 64, 64, Fucsovics (Maď.) – Košec 62, 62, 4. 
kolo: Berta (1-Švéd.) – Kovalík 64, 62. 

Štvorhra, 2. kolo: Košec, Kovalík (13) 

– Giannakakis, Ventouris (Gréc.) 64, 61, 3. 
kolo: Mina, Obry (1-Fr.) – Košec, Kovalík 

62, 63.

D I E V Č A T Á
2. kolo: Čepelová (8) – Novaková (Licht.) 

62, 60, Luknárová – Hirschová (Rak.) 63, 

60, 3. kolo: Kubičíková (ČR) – Čepelová 

75, 63, Pivenová (6-Ukr.) – Luknárová 64, 

36, 76(2).

Štvorhra, 1. kolo: Čepelová, Luknárová 

(7) – Mathisová, Osterleová (Rak.) 62, 62, 2. 
kolo: Mayrová, Pillotová (Tal.) – Čepelová, 

Luknárová 75, 16, 10-8.

Ako dlho 
chýbame vo finále

Slovenský tenis v kategórii do 18 rokov nemal zastúpenie vo fi nále 
ME už celé desaťročie. V ére slovenskej samostatnosti bol vo fi nále 
dvojhry chlapcov roku 2000 Karol Beck (prehral s Britom Childsom), 
predtým - roku 1995 – získali Boris Borgula s Dominikom Hrbatým 
titul vo štvorhre. Z dievčat vo fi nále dvojhry bola iba Radka Zrubáková, 
pravda, bolo to roku 1986 v čs. reprezentácii. V ére samostatnosti nik 
podobný výsledok nedosiahol, ale vo fi nále štvorhry boli Slovenky štyri 
razy a dvakrát sa radovali zo zlata –  1997 Šebová, Uríčková, 1999 
Bašternáková, Hrozenská.

ME do 18 rokov, Villach, Rakúsko (20. 7. 2009)

Jozef KOVALÍK
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V Moskve reprezentovali Slo-
vensko chlapci Filip Horanský 
a Adrian Partl pod vedením trénera 
Branislava Sekáča a dievčatá Vivien 
Juhászová a Chantal Škamlová, kto-
ré viedol tréner Rastislav Nakládal, 
ktorý pre náš mesačník hodnotil 
vystúpenie Slovákov. 

Každý vedel,
kto je favorit

Adrian Partl začal proti šikov-
nému švajčiarovi Brettingovi dob-
re. Rýchle dlhé výmeny ponúkali 
z oboch strán kvalitný tenis. Aďovi 

sa dlho darilo, uhral prvý set a vie-
dol až do záveru druhého - chýbali 
mu dva fi ft íny. Keď súperovi vyšlo 
niekoľko riskantných úderov, hra 
sa vyrovnala a v treťom dejstve už 
akoby Partl nevedel, čo má hrať, 
aby sa presadil. Škoda, postup bol 
na dosah. 

Filip Horanský ako piaty nasade-
ný mal prvý hrací deň voľno a po-
tom si „zatrénoval“ s Belgičanom 
Baltogiannisom – 6:1, 6:2. V treťom 
kole trošku podcenil Gréka Pavlisa 
a riadne sa potrápil. Tento súper 
nemá takú výkonnosť, aby s Filipom 

odohral trojsetový zápas. Horanský 
si to uvedomil, a keďže ho čakali už 
iba ťažšie zápasy, pristúpil k nim veľ-
mi zodpovedne. Poznal svoju úlohu. 
Hoci bol až piaty nasadený, väčšina 
zúčastnených tušila, kto je najväčší 
favorit v súťaži juniorov. Napovedal 
tomu aj svetový rebríček ITF (do 18 
rokov),  v ktorom fi guruje Filip ako 
prvý medzi šestnásťročnými.

Ťažší zápas ho čakal s fyzicky 
zdatným, dobre podávajúcim Polia-
kom Smolom. Po kvalitnom tenise, 
aký neraz vídať už na mužských 
turnajoch, odišiel Horanský z kurtu 
ako víťaz v dvoch setoch. 

Vari najvyššiu úroveň celého po-
dujatia malo štvrťfi nále proti 
Chorvátovi Pavičovi. Ten sa 
pustil do Filipa s vervou a 
uchmatol mu prvý set po 
presných a nanajvýš ris-
kantných úderoch. Ako 
ľavák kvalitne a neprí-
jemne podával a dokázal 
nášho reprezentanta roz-
behať. Urobil minimum chýb. 
Filip však dokázal siahnuť hlbšie 
do svojho repertoára a stav otočil. 
V treťom sete si chlapci svorne vy-
hrávali svoje podania a za stavu 4:4 
Filip využil brejkbal pri súperovom 
podaní a dopodával do zdarného 
konca. V semifi nále bol od začiatku 
do konca lepší ako Carballes, malý 
šikovný behavý Španiel. Aj to bol 
pekný zápas s častými dlhými a 
rýchlymi výmenami. 

Filip si šancu
nenechal ujsť

A tak sa v nedeľu hralo veľké fi ná-
le. Ako to neraz býva, samotný zápas 
nebol až taký pekný a zaujímavý ako 
niektoré z predošlých. Pripisuje sa 
to určitej dávke nervozity, miere 
zodpovednosti a významu tejto uda-
losti. Od začiatku však bolo jasné, 
kto je pánom na dvorci. Filip si túto 

príležitosť nenechal ujsť a za necelú 
hodinu stál na dvorci č. 1 nový maj-
ster Európy do 16 rokov.

Vo štvorhre si Partl zopakoval 
smolný zápas. Spolu s Horanským 
podľahli po viac ako vyrovnanom 
boji Francúzom 8/10 v supertajbrej-
ku. Tretí set v podobe skrátenej hry 
je vždy akousi lotériou - podstatné 
je, komu vyjde zopár dôležitých 
„fi ft ínov“ najmä v závere. A nebolo 
to inak ani teraz.

Našu hráčku
premohli kŕče

Chantal Škamlová aj Vivien 
Juhászová boli nasadené, do bojov 

sa zapojili až v druhom kole. 
Chantal si dobre zahrala 

s Turkyňou Eyardinovou, 
najmä prvý set. Potom 
to už išlo ako po masle. 
Ani Portugalčanka Mar-
tinsová nijako neohro-

zovala Škamlovej postup 
do osemfinále. Rovnako 

si počínala Vivien. Španielka 
Fargasová je iná výkonnostná kate-
gória. A keď hrá Juhászová precízne, 
ani Švajčiarka Kraljevicová ju nemá 
čím zaskočiť. Vo štvrtom kole už 
naše dievčatá čakali iné súperky. 
Škamlová narazila na Gavrilovovú, 
fi nalistku Roland Garros. Chantal 
mávala občas problém dobre začať 
zápas. Tentoraz to ale bol z jej strany 
začiatok ako sa patrí. Ruska nedoká-
zala vzdorovať  presnej hre, Chantal 
ovládla dvorec a získala prvý set. Pre 
ruské tenistky je charakteristické, že 
sa nevzdávajú a bojujú o každú loptu 
a za každého stavu. To potvrdila aj 
Gavrilovová. Ona vyhrala druhý 
set a pomaly sa dostávala na koňa. 
Chantal zradili kŕče práve vtedy, 
keď sa rozhodovalo o podobe hry 
v treťom sete, za stavu 1:2. Už sa 
nedokázala vrátiť k výkonu ako na 
začiatku stretnutia. Podobný scenár 

Horanský, Juhászová, 
Na ME hráčov do 16 rokov v Moskve získalo Slovensko Pohár národov

Ako sa vraví – do tretice všetko dobré... Rusi organizovali 
v hlavnom meste už tretiu sezónu majstrovstvá Európy juniorov 
a junioriek do 16 rokov (21. - 27. júla). Okrem toho, že organizátorom 
sa podujatie vydarilo, vyšlo to aj slovenskej reprezentácii. O tituly 
hralo 77 chlapcov a 72 dievčat z 38 štátov starého kontinentu.

Slováci v Moskve

ME jednotlivcov do 16 rokov
Moskva, Rusko (20. 7. 2009)

C H L A P C I
1. kolo: Bretting (Švajč.) – Partl 

46,  75,  63,  2. kolo:  Horanský 

(5) – Baltogiannis (Belg.) 61, 62, 

3. kolo: Horanský – Pavlis (Gréc.) 63, 

67(8), 63, 4. kolo: Horanský – Smola 

(Poľ.) 63, 75, štvrťfi nále: Horanský 

– Pavič (4-Chorv.) 36, 63, 64, semi-
fi nále: Horanský – Carballes (6-Šp.) 

62, 64, fi nále: Horanský – Alvarez 

(3-Šp.) 63, 62.

Útecha, 1. kolo: Stanojevic (Švéd.) 

– Partl 64, 76(4).

Štvorhra, 2. kolo: Lescure, Massa 

(Fr.) – Horanský, Partl (2) 46, 63, 

10-8.

D I E V Č A T Á
2. kolo: Juhászová (11) – Fargasová (Šp.) 61, 62, 

Škamlová (13) – Eraydinová (Tur.) 64, 61, 3. kolo: 
Juhászová – Kraljevicová (Švajč.) 61, 61, Škamlo-

vá – Martinsová (Por.) 60, 63, 4. kolo: Lejkinová 

(7-Rus.) – Juhászová 26, 64, 60, Gavrilovová (3-

Rus.) – Škamlová 36, 63, 61.

Štvorhra, 2. kolo: Juhászová, Škamlová (4)  

– Dinhofová, Haasová (Rak.) 63, 64, 3. kolo: 
Juhászová, Škamlová – Botusharová, Hristová 

(14-Bul.) 57, 63, 10-8, štvrťfi nále: Juhászová, 

Škamlová – Fargasová, Muguruzová (Šp.) 62, 

64, semifi nále: Juhászová, Škamlová – Kisia-

levová, Sasnovičová (13-B-rus.) 64, 62, fi nále: 
Juhászová, Škamlová – Friedsamová, Gajosová 

(9-Nem.) 63, 62.
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, Škamlová so zlatom

malo stretnutie Juhászovej s ne-
skoršou fi nalistkou Lejkinovou. 
Vivien bola jeden a pol setu 
lepšia, nekonečné výmeny vy-
hrávala, prvý set vyhrala hladko 
6:2 a druhý potom prehrala iba 
tesne 4:6. No opäť, podobne ako 
Chantal, ani ona nedokázala zo-
pakovať dobrý začiatok. Mimo-
chodom, treba dodať, že všetky 
štyri Rusky (organizátori majú 
v počte účastníkov výnimku) boli 
v semifi nále, čo sa stalo prvý raz 
v 36-ročnej histórii šampionátu.

Máme majsterky 
Európy vo štvorhre

Vo štvorhre si dievčence všet-
ko vynahradili. Rozbehli sa 
dobre, Rakúšanky v prvom kole 
odprevadili po dvoch setoch. 
Potom ale proti Bulharkám 
podali jeden zo svojich slab-

ších výkonov a len tak-tak, že 
neprehrali. Presadili sa iba naj-
tesnejším výsledkom 
v supertajbrejku. S jed-
lom však rastie chuť: 
vidina medaily zlepšila 
ich prístup k zápasom 
a odvtedy už nepre-
hrali ani set.  Hrali 
vynikajúco, najskôr 
vyradili Španielky a 
v semifinále zdolali 
výborne hrajúce Bie-
lorusky. O európske 
zlato sa nehráva kaž-
dý deň. Je to udalosť, 
na ktorú sa nezabú-
da. Práve tieto chvíle 
si naše reprezentantky nao-
zaj užili. Podali vrcholný vý-
kon a pokorili silný deblový 
pár Friedsamová, Gajosová.

Nielen vežičky na Chráme Va-

silija Blaženého na Červenom ná-
mestí boli ozdobené zlatom, ale 

aj na hrudiach našich 
mladých tenistov Ho-
ranského, Juhászovej 
a Škamlovej sa leskli 
kovy najvzácnejšie-
ho lesku. A do tretice 
k úspechu – Slovensko 
získalo Pohár náro-
dov. Toto ohodnote-
nie vyplýva zo súč-
tu výsledkov dvoch 
chlapcov a  dvoch 
dievčat každého zú-
častneného štátu. Na 
Moskvu 2009 budeme 
spomínať v dobrom. 

Metropola Ruska bude na zá-
klade  zmluvy organizátorom 
majstrovstiev aj ďalšie tri roky.

Rastislav NAKLÁDAL,
tréner Slovenska

Zlaté duo JUHÁSZOVÁ a ŠKAMLOVÁ

Slovenská výprava v Moskve s trénermi 
SEKÁČOM (vľavo) a NAKLÁDALOM (vpravo)

S Pohárom národov tréner SEKÁČ, s trofejou za dvojhru HORANSKÝ

Slovenskí víťazi ME do 16 rokov
C H L A P C I

D V O J H R A
2005 Martin Kližan

2009 Filip Horanský

Š T V O R H R A
1996 František Babej – Miloslav Grolmus

1998 Karol Beck – Igor Zelenay

2005 Martin Kližan – Andrej Martin

D I E V Č A T Á
D V O J H R A

1993 Ľudmila Richterová

1996 Andrea Šebová

1997 Stanislava Hrozenská – Gabriela Voleková

Š T V O R H R A
1996 Andrea Šebová – Silvia Uríčková

1998 Daniela Hantuchová – Stanislava Hrozenská

2001 Katarína Kachlíková – Linda Smoleňáková

2009 Vivien Juhászová – Chantal Škamlová

Slovenské 
mládežnícke

tituly v ére 
samostatnosti

Celkovo: 23

Chlapci: 10

Dievčatá: 13

Dvojhra:  7

Štvorhra: 16

Do 14 rokov: 8

Do 16 rokov: 12

Do 18 rokov: 3
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Zvládli 
úlohu favoritiek

Na periférii Londýna, vo štvrti 
Hatfi eld, v klube bývalého lordstva 
Qeenswood, sa hrala jedna zo 
štyroch kvalifi kačných skupín ME 
hráčok do 16 rokov. Naše nádeje 
boli prvé nasadené a spomedzi 7 
tímov svoju úlohu favoritiek zvládli 
ako sa patrí. 

Najskôr si jeden hrací deň počkali 
na víťazky duelu V. Británia – Lo-
tyšsko. Domáce tenistky boli jasne 
lepšie, a tak na druhý deň nastúpila 
Vivien Juhászová k otváraciemu 
stretnutiu proti Britke Steven-
sonovej. Hoci útlejšia postavou, 
táto dievčina dokázala udeľovať 
loptám značnú rýchlosť a tvrdosť. 
A Juhászovej chvíľu trvalo, než sa 
v tejto partii udomácnila. No potom 
ju s prehľadom na dva sety zvládla. 
Po nich nastúpila pod hrozivo za-
tiahnutou oblohou Jana Čepelová 
proti Renovej. Za stavu 2:1 pre Če-
pelovú typické londýnske sychravé 
počasie zahnalo účastníkov do haly 
na betónový povrch. Janka nemala 
halové tenisky a trošku sa obávala 
zmeny. To však bolo zbytočné. Dvo-
ma rovnako kvalitne odohranými 
setmi rozhodla stretnutie vo svoj 
prospech. Vo všetkých herných 
činnostiach bola lepšia ako súperka. 
O postupujúcom do fi nálovej skupi-
ny vo Švajčiarsku bolo rozhodnuté, 
a tak sa naskytla príležitosť na dobrý 
deblový tréning. Jeho protagonist-
kami boli Chantal Škamlová s Janou 
Čepelovou. Zahrali si proti dvojici 
Renová - Hendersonová. Za stavu 
1:1 na sety sa hral rozhodujúci 

supertajbrejk. Britské penzistky 
(hlavná aj čiarová rozhodkyňa) 
urobili v jeho závere niekoľko 
neúmyselných chýb. Inak by naše 
dievčence vyhrali. 

Vo finále skupiny stáli proti 
našim Bielorusky. Hralo sa  o na-
sadenie vo Švajčiarsku. Prvý bod 
získala Škamlová, druhý pridala 
Čepelová, a tak naše postupovali 
z prvého miesta. 

Máme 
skvelú štvorhru

Najlepších 8 družstiev sa stretlo 
vo švajčiarskej turistickej de-
dinke Leysin, v krásnom alp-
skom prostredí. Paradoxné 
je, že na Helvetia Cupe, 
ako sa táto súťaž volá, 
sa Švajčiarsko so svojím 
družstvom nezúčastňuje. 
Pohár z tohto podujatia už 
zdobí jednu z vitrín STZ. Pred 
10 rokmi ho naše juniorky vyhrali 
tretí raz za sebou, a tak ho Sloven-
sko získalo defi nitívne. 

V tomto roku bola fi nálová sku-
pina taká vyrovnaná, že bolo ťažké 
určiť favoritov. Papierovo najsil-
nejšie boli vari Chorvátky a prvé 
nasadené Maďarky. Už v prvý hrací 
deň však bolo všetko inak. Maďarky 
prehrali 0:3 s Ruskami a Ukrajinky 
si poradili s Chorvátkami.

Naše farby obhajovali Čepelová, 
Juhászová a Škamlová. Ani žreb, 
ktorý nám prisúdil Rumunsko, 
nebol ľahký. Raduová, hrajúca 
obojručne údery z oboch strán, 
bola pre Juhászovú viac ako ťažkou 
súperkou. Hrala rýchlo, presne 

a robila málo chýb. Spočiatku ale 
Vivien dokázala vyrovnané gemy 
získavať na svoju stranu, viedla už 
4:1, no ostatné hry zasa smerovali 
k súperke. Prvý set sa mohol skon-
čiť naopak, no keď to Juhászovej 
nevyšlo, Rumunka  ovládla dvorec 
aj výsledok. Potom mala Čepelová 
náročnú úlohu proti Dinuovej. Zís-
kala prvý set, ale aj táto Rumunka 
má veľa zbraní a vyrovnala. V tejto 
fáze Čepelová akosi stvrdla, nepo-
slúchali ju nohy, sťažovala sa na 
únavu a situácia vyzerala bezútešne. 
No nevzdávala sa a ako ju poznáme, 
v tímových súťažiach nechá dušu na 
dvorci. Vydrela teda tretie dejstvo 
a rozhodovalo sa v štvorhre. 

Koho postaviť do štvorhry je 
v tomto prípade ťažká voľba. Všetky 
tri dievčatá hrajú totiž debla veľmi 
dobre a dá sa jednoznačne tvrdiť, 
že patria k absolútnej špičke v ju-

niorskej kategórii. Potvrdila to 
dvojica Čepelová - Škamlo-

vá, hoci v prvom sete pre-
hrávali 0:3 a v druhom 
0:4. Zdolali dvojicu Di-
nuová, Stoicová a mohli 

sa radovať z postupu na 
MS a z boja o medaily. 

Naše sa 
blysli v koncovkách

V semifi nále nastúpila Škamlová 
proti Ukrajinke Kozlovej. Prvý 
vyrovnaný set išiel na vrub sú-
perky, ale druhý zahrala Chantal 
excelentne. Ukrajinka akoby od 
stavu 0:4 vzdala a prestala bojovať. 
Ale v treťom sete jej vyšiel začiatok, 
ujala sa vedenia a naopak, Škamlová 
sa už nedokázala chytiť. Stretnutie 
proti Ukrajine sa vyvíjalo zle, aj 
unavená Čepelová prehrala prvý 
set so Švitolinovou – 3:6. Dievčatá 
majú celoročne náročný program, 
a tak nečudo, že ich občas pre-
máha únava, nielen fyzická, ale aj 
psychická. No tie najlepšie sa vedia 

vzoprieť, a to je aj prípad Čepelo-
vej. Rovnakým pomerom vyhrala 
nasledujúce sety ona a o postupe 
do finále rozhodovali opäť štyri 
dievčence na dvorci. Za naše to boli 
Juhászová so Škamlovou. A rov-
nako dokázali svoju silu v debli. 
Chantal vie vynikajúco prebiehať, 
vystihne krížny úder a zakončuje 
volejom. Vivien jej tieto akcie vie 
pripraviť, a tak sa dobre dopĺňajú. 
A hoci im opäť začiatky ušli, ich 
závery si ustrážili a SR postúpila do 
fi nále ME proti Rusku.

Titul 
putoval do Ruska

Rusky sú už tradične tvrdým 
orieškom, ale keď už sa naše ná-
deje dostali tak ďaleko, cieľ bol ten 
najvyšší. Juhászová si zmerala sily 
s Kirilovovou. Tá sa presadzovala 
najmä v dĺžke úderov, razancii a ag-
resivite. Síce porobila aj množstvo 
chýb, no od svojej taktiky – neustály 
tlak – neupustila. Vivien sa nedarilo 
udržať ju na uzde, teda nepustiť ju 
priveľmi do kurtu. Kirilovová si však 
vedela túto pozíciu vytvoriť sama. 
Hoci bol zápas vyrovnaný, treba 
uznať, že Ruska bola o čosi lepšia. 
Čepelová hrala proti Gavrilovovej 
už niekoľko ráz. Nikdy neprehrala 
ani set. Tentoraz však osud chcel 
inak. Ruska servovala ako z partesu. 
Hoci sa Janka nechcela dať, musela 
napokon prijať prehru. Titul teda 
putoval do Ruska. Posledný zápas 
celého podujatia bola štvorhra, 
ktorá bola exhibíciou pre divákov. 
A ani v nej naše dievčatá nenechali 
nikoho na pochybách, že je našou 
doménou. Škamlová s Čepelovou si 
na rozlúčku „podali“ Gavrilovovú 
a Leykinovú, hoci tie v druhom sete 
viedli už 5:1. Finále sa skončilo 2:1 
v prospech zlatého Ruska, Sloven-
sko získalo striebro. 

Rastislav NAKLÁDAL,
kapitán družstva

Šestnásťročné získali striebro
Slovensko bolo vo fi nále ME hráčok do 16 rokov a postúpilo aj na MS

Družstvo tenistiek Slovenska do 16 rokov vyhralo kvalifi kačnú 
skupinu ME, postúpilo medzi 8 najlepších tímov Európy a vybojovalo 
striebro. Je to nepochybne veľký úspech. Slovenky sa zaradili medzi 
šesť najlepších európskych tímov, ktoré sa v dňoch 28. 9.-4. 10. 
zúčastnia na juniorskom Fed Cupe (MS družstiev do 16 rokov) 
v mexickom St. Luis Potosí.

FAKTY ME DRUŽSTIEV 
HRÁČOK DO 16 ROKOV

Konečné poradie kvalifi kačnej skupiny 
hráčok do 16 rokov v Queenswoode 
(29.- 31. 7.): 1. Slovensko, 2. Bielorusko, 

3. Švédsko, 4. Veľká Británia, 5. Holandsko, 

6. Lotyšsko, 7. Španielsko.

Konečné poradie finálovej skupiny 
ME dievčat do 16 rokov  (Helvetia 
Cup – Leysin, Švajčiarsko, 3. – 5. 8.): 
1. Rusko, 2. Slovensko, 3. Nemecko, 

4. Ukrajina, 5. Chorvátsko, 6. Bielorusko, 

7. Rumunsko, 8. Maďarsko 

Strieborné družstvo SR do 16 rokov 
– zľava tréner Rastislav NAKLÁDAL, 
Jana ČEPELOVÁ, Vivien JUHÁSZO-
VÁ, Chantal ŠKAMLOVÁ
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Z Moskvy do Španielska
cez Bratislavu

Po moskovských ME jednotliv-
cov sme s Filipom Horanským, čer-
stvým šampiónom v dvojhre, strávi-
li doma len pár hodín (ďalší hráči sa 
vrátili o čosi skôr). V pondelok sme 
prileteli a v utorok sme už smerovali 
do Castellóne, španielskeho dejiska 
našej kvalifikačnej skupiny. Náš 
tím tvorili Filip Horanský, Adrian 
Partl a Filip Vittek. Slovensko teda 
nastúpilo v najsilnejšom zložení 
a bolo druhé nasadené. 

Úvodné stretnutie s Gréckom naši 
hráči rozhodli už vo dvojhrách. 
Grécko bolo na začiatok 
prijateľným súperom. Dô-
ležitejšie bolo stretnutie 
2. kola s Nemeckom. Už 
išlo o postup do fi nálovej 
skupiny, kam smerovali po 
dva najlepšie tímy z každej 
kvalifi kačnej skupiny. Znovu 
to zvládli naši tenisti vynikajúco. 
Opäť padlo rozhodnutie už vo 
dvojhrách, hoci s Nemeckom išlo 
o otvorený súboj.

V ďalšom stretnutí, o víťazstvo 
v skupine, zaručujúce nasadenie 
vo fi nálových bojoch, sme podľahli 
Španielsku. Na dvojhru som po 
náročnom programe nepostavil 
Horanského. Prvý zápas Vittek 
s Carballesom prehral a aj Partl 
podľahol Boludovi. Hneď sme sa 
presúvali do dejiska fi nálovej sku-

piny vo francúzskom Le Touquet, 
pravda, na pár hodín sme sa vrátili 
domov. 

Ďalšia cestovateľská 
anabáza 

Z Castellóne sme do Barcelony 
cestovali dve hodiny autobusom. 
Odtiaľ sme leteli cez Prahu do Brati-
slavy a na druhý deň sme skoro ráno 
vyrážali z Viedne do Paríža. A odtiaľ 
pokračovali tri hodiny vlakom do 
Le Touquet. To len pre ilustráciu, že 
za úspechom nie je iba tvrdá robota 
na dvorci, radosť z víťazstiev, ale aj 
únavné cestovanie. 

V Le Touquet, kde sa Borotra 
Cup – na tom istom mieste 

– hrá už 38 rokov, nás 
čakali skvelé podmienky, 
jeden excelentne zorga-
nizovaný turnaj, ktorý v 

celom meste propagujú 
desiatky plagátov. Mimo-

chodom, na naše semifi nále 
s domácimi Francúzmi za zaplnilo 
aj hľadisko, takže atmosféra bola 
vynikajúca. Vo finálovej skupine 
nebolo naše družstvo nasadené. 
Vedeli sme, že sa v 1. kole stretneme 
s Veľkou Britániou, Českom alebo 
Rumunskom, teda jedným z víťazov 
kvalifi kačných skupín. Žreb nám 
prisúdil Britániu, a tú sme zdolali 
2:1. Partl Morganovi podľahol 
v dvoch setoch, Horanský po troj-
setovom víťazstve vyrovnal na 1:1. 
Na štvorhru naši nastupovali proti 

úradujúcim majstrom Európy Mor-
gan – Golding. Víťazstvo v tomto 
stretnutí rozhodovalo, kto postúpi 
na MS. Hráči mali obrovskú moti-
váciu. Za stavu 1:1 na sety sa hral 
supertajbrejk. V ňom naši od stavu 
6:9 odvracali 5 mečbalov a napokon 
zvíťazili 12:10! Postup na MS sme 
mali vo vrecku a pokračovali sme v 
hre o medaily. Chlapci ukázali veľkú 
bojovnosť. Nezložil ich ani nepriaz-
nivý vývoj supertajbrejku.

Ako sa rodil 
náš bronz 

Ďalší deň sme hrali už o postup 
do fi nále proti Francúzom (tí vyra-
dili trochu nešťastných Rumunov, 
ktorým do dejiska nedošla batoži-

na). V súboji tímových dvojok Partl 
podľahol Bourgueovi 4:6, 2:6, ale 
Horanský vyrovnal na 1:1 a znovu 
prišla na rad rozhodujúca štvorhra. 
Hrala sa v mimoriadne búrlivom 
prostredí a znovu sa opakovala dra-
matická situácia. V supertajbrejku 
naši z 5:9 dotiahli na 9:9. Za stavu 
11:10 nevyužili mečbal a napokon 
prehrali 12:14. Francúzi sa potom 
po finálovej výhre nad Českom 
stali majstrami Európy a my sme 
sa stretli so Španielskom o bronz. 
Súperovi sme vrátili prehru z fi nále 
v kvalifi kačnej skupine. Partl po vý-
bornom výkone zdolal semifi nalistu 
ME Carballesa a Horanský presved-
čivo zdolal Alvareza, svojho súpera 
z moskovského fi nále ME. 

Oporou tímu bol Filip Horanský. 
V dvojhre nenašiel premožiteľa na 
ME jednotlivcov ani na ME tímov. 
Odohral sériu 11 singlových víťaz-
ných zápasov. Potvrdil postavenie 
najlepšieho hráča ročníka 1993 
na svete a bol ozajstným lídrom 
nášho tímu. 

Na septembrové MS do Mexika 
postúpilo po 16 tímov chlapcov 
a dievčat. A čo je podstatné - oba 
naše sú medzi nimi!

Fiftín nás delil od finále
Vystúpenie hráčov SR do 16 rokov, bronzových na ME, hodnotí tréner Branislav Sekáč

V semifi nále Slovenska s Francúzskom na ME hráčov do 16 rokov 
naši reprezentanti nevyužili v supertajbrejku štvorhry za stavu 11:10 
mečbal. Francúzi vyhrali 14:12, postúpili do fi nále, v ňom triumfovali 
nad Českom a na domácej pôde v Le Touquet získali Borotra Cup.

FAKTY ME DRUŽSTIEV 
HRÁČOV DO 16 ROKOV

Konečné poradie kvalifi kačnej skupi-
ny hráčov do 16 rokov v Castellóne 
(29.- 31. 7.): 1. Španielsko, 2. Slovensko, 

3. Nemecko, 4. Holandsko, 5. Portugalsko, 

6. Rusko, 7. Grécko.

Konečné poradie fi nálovej skupiny ME 
chlapcov do 16 rokov (Borotra Cup 
– Le Touquet, Francúzsko, 3. – 5. 8.): 

1. Francúzsko, 2. Česko, 3. Slovensko, 
4. Španielsko, 5. Poľsko, 6. Veľká Británia, 

7. Chorvátsko, 8. Rumunsko

Slovenské trio do 16 rokov – zľava Adrian PARTL, Filip HORANSKÝ, Filip VITTEK

Le Touquet na stupni víťazov – zľava strieborné Česko, zlaté Francúzsko a bronzové Slovensko
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1. Federer (Švajč.) 11040
2. Murray (V.Brit.) 9250
3. Nadal (Šp.) 8665
4. Djokovič (Srb.) 7150
5. Roddick (USA)  5800
6. Del Potro (Arg.) 5405
7. Tsonga (Fr.) 3960
8. Davydenko (Rus.) 3655
9. Simon (Fr.) 3320

10. Verdasco (Šp.) 3185
11. Söderling (Švéd.) 2905
12. González (Čile) 2815
13. Monfi ls (Fr.) 2485
14. Nalbandian (Arg.) 2465
15. Čilič (Chorv.) 2340
16. Robredo (Šp.) 2245
17. Štepánek (ČR) 2015
18. Berdych (ČR) 1915
19. Ferrer (Šp.) 1890
20. Wawrinka (Švajč.) 1835

1. Bryan B. (USA) 10560
1. Bryan M. (USA) 10560
3. Nestor (Kan.) 9820
3. Zimonjič (Srb.) 9820
5. Knowles (Bah.) 6460
6. Dlouhý (ČR) 6320
7. Paes (Ind.) 6110
8. Bhupáthí (Ind.) 6050
9. Moodie (JAR) 5400

10. Ram (Izr.) 4700
11. Ullyett (Zimb.) 4430
12. Matkowski (Poľ.) 4320
13. Fyrstenberg (Poľ.) 4230
14. Mirnyi (B-rus.) 3740
15. Kubot (Poľ.) 3522
16. Norman (Belg.) 3458
17. Marach (Rak.) 3432
18. Soares (Braz.) 3300
19. Fish (USA) 3275
20. Aspelin (Švéd.) 3160

1. Safi nová (Rus.) 9810
2. Williamsová S. (USA) 8558
3. Williamsová V. (USA) 6865
4. Jankovičová (Srb.) 6620
5. Dementievová (Rus.) 6235
6. Kuznecovová (Rus.) 5960
7. Zvonarevová (Rus.) 5300
8. Wozniacká (Dán.) 4810
9. Azarenková (B-rus.) 4553

10. Pennettová (Tal.) 3420
11. Ivanovičová (Srb.) 3270
12. Petrovová (Rus.) 3120
13. Radwanská A. (Poľ.) 3040
14. Bartoliová (Fr.) 3035
15. CIBULKOVÁ (SR) 2527
16. Mauresmová (Fr.) 2511
17. Stosurová (Austr.) 2508
18. Razzanová (Fr.) 2193
19. Na Li (Čína) 2132
20. Schnyderová (Švajč.) 2127

1. Blacková (Zimb.) 10020
1. Huberová (JAR) 10020
3. Medinová-Garriguesová (Šp.) 6275
4. Ruanová Pascualová (Šp.) 5925
5. Sugiyamová (Jap.) 5655
6. Stosurová (Austr.) 5610
7. Raymondová (USA)  5430
8. Stubbsová (Austr.) 5280
9. Peschkeová (ČR) 4980

10. WIlliamsová S. (USA) 4900
10. Williamsová V. (USA) 4900
12. Petrovová (Rus.) 4405
13. Su-wei Hsieh (Taiw.) 4360
14. Azarenková (B-rus.) 4059
15. Šuai Pcheng (Čína) 4040
16. Llagosterová Vivesová (Šp.) 3970
17. Martinezová Sanchezová(Šp.) 3970
18. Grönefeldová (Nem.) 3780
19. HANTUCHOVÁ (SR) 3640
20. Schnyderová (Švajč.) 3575A
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TOP 10 REBRÍČKA ITF

1. Bhambri (Ind.) 1431
2. Berta (Švéd.) 1035
3. Liang-či Huang (Taiw.) 785
4. Velotti (Arg.) 783
5. Collarini (Arg.) 743

6. Kuznecov (Rus.) 735
7. Mina (Fr.) 720
8. Sekiguči (Jap.) 710
9. Arguello (Arg.) 703

10. Krawietz (Nem.) 696

1. Mladenovičová (Fr.) 1325
2. Lertcheewakarnová (Th aj.) 1322
3. Babosová (Maď.) 953
4. Bogdanová A. (Rum.) 925
5. Stephensová (USA) 832

6. Tomljanovičová (Chorv.) 788
7. Pervaková (Rus.) 765
8. Embreová (USA) 752
9. Njiričová (Chorv.) 750

10. Mchaleová (USA) 717

ATP
DVOJHRA

98. Beck Karol 654
157. Lacko Lukáš   397
161. Hrbatý Dominik  390
213. Čapkovič Kamil 272
237. Červenák Pavol 239
304. Kližan Martin 170
392. Klec Ivo 114
401. Semjan Marek 112
411. Martin Andrej 107
492. Mečíř Miloslav 81
586. Bocko Matej 57
680. Stančík Ján  39
733. Sikora Adrián  30
806. Pažický Michal 23
835. Somogyi Alexander 21

1126. Horečný Matúš 8
1204. Daniš Marko 7
1206. Mertiňák Michal 6

ŠTVORHRA
22. Mertiňák Michal  2997
23. Polášek Filip 2834
65. Zelenay Igor   1412

146. Beck Karol 553
153. Hrbatý Dominik  514
284. Semjan Marek 271
384. Čapkovič Kamil  182
482. Martin Andrej 130
516. Kližan Martin 119
523. Lacko Lukáš 117
669. Klec Ivo 75
680. Červenák Pavol 73
727. Somogyi Alexander 64
728. Sikora Adrián 64
806. Janči Tomáš 50
807. Horečný Matúš 50
822. Stančík Ján 48
856. Pažický Michal 44
868. Trnovský Mário 41

1198. Bruthans Viktor  16
1252. Mečíř Miloslav 15

WTA TOUR
DVOJHRA

15. Cibulková Dominika 2527
22. Hantuchová Daniela  1979
47. Rybáriková Magdaléna 1240

106. Kučová Kristína 578
143. Wienerová Lenka 420
184. Kučová Zuzana  305
246. Tvarošková Lenka  204
263. Juríková Lenka 182

292. Pochabová Michaela 154
356. Boczová Klaudia 113
388. Nociarová Dominika 99
568. Veresová Patrícia 50
570. Tabaková Romana 49
576. Zlochová Zuzana 48
593. Zemenová Zuzana 44
610. Vršková Lucia 42
619. Diešková Dominika 41
714. Balogová Martina 30
718. Kochanová Monika 30
721. Morgošová Karin 29
744. Vajdová Nikola 27
852. Baranová Katarína 18
896. Babáková Martina 15
906. Poljaková Katarína 14
1067. Parajová Simonka 6

ŠTVORHRA
19. Hantuchová Daniela  3640
114. Husárová Janette  665
135. Tvarošková Lenka 536
141. Cibulková Dominika 523
167. Rybáriková Magdaléna 406
190. Kučová Kristína 365
196. Kučová Zuzana   351
313. Tabaková Romana 181
360. Pochabová Michaela 144
362. Wienerová Lenka 142
402. Diešková Dominika 116
431. Juríková Lenka 104
475. Boczová Klaudia 88
496. Zlochová Zuzana 82
506. Babáková Martina  78
574. Kachlíková Katarína  55
587. Kochanová Monika 53
597. Morgošová Karin 51
641. Poljaková Katarína 44
646. Veresová Patrícia 44
691. Rebrová Andrea 35
743. Beznáková Kristína 30
841. Blašková Veronika 21
846. Nociarová Dominika 21
991. Kovaľová Lucia 8
1003. Baranová Katarína 8
1018. Vršková Lucia 6

REBRÍČEK ITF 
JUNIORI

25. Horanský Filip 572
41. Kovalík Jozef 472

143. Košec Ivan 222
197. Masár Juraj 186
366. Havaj Filip 112
385. Gajdošech Henrich 107
426. Partl Adrián 97

551. Vošček Michal 72
635. Farkaš Viktor 58
738. Gašparetz Róbert 45
838. Vittek Filip 36
891. Čižnár Juraj 31

1020. Sokolík Ivan 22
1165. Čelovský Dávid 16
1202. Lazarčík Martin 15
1206. Brtko Michal 15
1256. Fabian Patrik 13
1334. Šimon Ján 10
1334. Lacko Martin 10
1578. Novodomec Radoslav 6
1797. Kianička Adam 2
1797. Kianička Michal 2
1797. Milučký Samuel 2

JUNIORKY
16. Čepelová Jana 640
61. Juhászová Vivien 385
69. Škamlová Chantal 367

196. Parajová Simonka 190
207. Schmiedlová Anna Karolína 181
223. Butkovská Lucia 172
230. Maľová Viktória 168
249. Hončová Michaela 157
373. Záteková Veronika 118
419. Luknárová Zuzana 105
449. Jůrová Petra 97
544. Mészárosová Michaela 75
710. Pondušová Karolína 51
777. Tabaková Romana 42
815. Uberalová Petra 40
971. Kuricová Renáta  27

1021. Ostrožlíková Michaela 25
1053. Milinkovičová Danica 23
1098. Molnáriová Vanesa 22
1211. Popluhárová Andrea 17
1330. Petržalková Alexandra 13
1405. Lazarová Barbora 12
1436. Frantová Martina 10
1436. Šramková Marta 10
1571. Kucharová Michaela 8
1598. Kuľhová Petra Mária 7
1862. Pochabová Petra 3

REBRÍČEK TE
do 14 rokov

CHLAPCI
28. Maruščák Matej 335
33. Oravec Jakub 320
85. Nagy Oliver 190
91. Blaško Martin  180

106. Štarke Ivan 160
126. Caro Martin 145

169. Kulich Adam 120
308. Selecký Matej 65
328. Marko Michal 60
329. Pavlovský Tomáš 60
424. Cvik Patrik 35
424. Vach Andrej 35
468. Novák Dávid Ján 30
518. Hodor Samuel 25
518. Belanec Matúš 25
518. Vido Matej 25
565. Búřil Matej 20
565. Obal Patrik 20
642. Vajda Peter 15
642. Šmehyl Matej 15
657. Galešič Leo 15
780. Bedřich Lukáš 10
780. Hanuš Juraj 10
780. Vido Marek 10
780. Leško Samuel 10
780. Brezovský Matúš 10
819. Novák Jakub 10
819. Belan Martin 10

DIEVČATÁ
6. Uberalová Petra 455

42. Vajdová Natália 265
43. Staníková Monika 265
54. Kötelesová Barbora 250

127. Šramková Marta 155
128. Frišová Pavla 155
187. Šramková Rebecca 120
224. Fiľarská Antonia 105
226. Hercegová Linda 105
234. Jablonovská Jana 100
238. Oravkinová Nikola 100
250. Vasiľková Barbora 95
309. Ilavská Tereza 75
321. Spiššáková Diana 70
334. Houbová Alžbeta 65
336. Česneková Šarlota 65
460. Kužmová Viktória 35
460. Široká Petra 35
539. Krajčovičová Lea 25
572. Juráková Sarah Mária 20
572. Candráková Michaela 20
572. Oravcová Klaudia 20
572. Leskovská Natália 20
589. Abrahámová Aneta 20
589. Schmiedlová Kristína 20
650. Drgalová Nina 15
661. Hadnaďová Dominika 15
665. Bachárová Tatiana 15
799. Čobejová Jana 10
799. Sommerová Sophia 10
799. Ponechalová Klaudia 10
799. Šimová Petra 10
915. Želinská Lenka 5
916. Barillová Claudia 5

SLOVENSKÍ HRÁČI 
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Slovensko sa dostalo do skupiny 
spolu s Dánskom, Švajčiarskom 
a s Českom. V druhej skupine bo-
jovalo o prvé dve miesta Belgicko, 
Chorvátsko, Estónsko a Nemecko. 

Začínali sme s Dánskom. V zápa-
se tímových dvojok nastúpi-
la naša Claudia Oravco-
vá, ktorá v nervóznom 
zápase zvíťazila 6:3, 
7:5 a získala náš prvý 
bod. V druhom zápa-
se po kvalitnom vý-
kone vyhrala Kristína 
Schmiedlová 6:3, 6:4. 
Vo štvorhre si naše hráčky 
(Oravcová, Katarína Strešná-
ková) ľahko poradili so súperkami 
(6:2, 6:2) a upravili na 3:0.

Vybrali si slabší deň

V druhom stretnutí proti Švaj-
čiarsku sme opäť zvíťazili 3:0. Dvoj-
hry vyhrali Strešnáková (6:0, 6:1) 
a Schmiedlová, ktorej súperka pre 
bolesti ramena za stavu 5:7, 6:4, 1:0 
vzdala. Štvorhru opäť vyhrali  Orav-
cová so Strešnákovou 6:2, 6:3.

V sobotňajšom zápase proti Češ-
kám išlo o to, či sa v súboji o postup 
stretneme s Chorvátskom, alebo 

o niečo kvalitnejším Nemeckom 
s dvoma hráčkami ukrajinského 
pôvodu (dvojičky). Naše tenistky si 
proti Češkám vybrali svoj slabší deň. 
Hralo sa v pomerne silnom vetre, s 
ktorým si lepšie poradili súperky. 

Oravcová nastúpila proti Ko-
lodzievovej a vo vyrovna-

nom prvom sete nevyu-
žila možnosť vyrovnať 
na 5:5. Lepšia Češka 
napokon zaslúžene vy-
hrala 6:4,  6:2. V dru-

hej dvojhre robil vietor 
o niečo väčšie problémy 

Schmiedlovej. Dopustila 
sa viacerých nevynútených 

chýb ako súperka (Melounová) 
a prehrala 4:6, 1:6. Aj vo štvorhre sa 
z víťazstva tešili Češky (Schmied-
lová, Strešnáková - Kolodziejova, 
Porubská 4:6, 6:7).

Ďalej treba pracovať

V rozhodujúcom stretnutí sme 
nastúpili proti Nemecku. V prvom 
zápase po výbornom prvom sete 
Strešnáková nestačila v ďalších 
dvoch na výbornú súperku a s Ya-
nou Mordergerovou prehrala 7:6, 
2:6, 1:6. Aj naša jednotka Schmied-

lová podľahla Taysiyi Mordergerovej 
3:6, 1:6 a vyššia kvalita súpera sa 
prejavila i vo štvorhre (Strešnáková, 
Oravcová – Yana Mordergerová, 
Lehmannová 2:6, 2:6).

V druhom súboji o postup pre-
hrali Češky s Chorvátskom smo-

liarsky, keď ich od postupu v dru-
hej dvojhre delili len dve lopty. 

Pre naše hráčky bola táto kvali-
fikácia vynikajúcou príležitosťou 
presvedčiť sa, že ak chcú držať krok 
s európskou špičkou, potrebujú na 
sebe tvrdo pracovať.

Sestry nám nedali šancu
O vystúpení tímu dievčat do 12 rokov v kvalifi kácii ME píše tréner Peter Branderský

Tím dievčat Slovenska do 12 rokov – zľava tréner Peter BRANDERSKÝ, Katarína 
STREŠNÁKOVÁ, Claudia ORAVCOVÁ, Kristína SCHMIEDLOVÁ

V českom Rakovníku sa 23. – 26. júla hrala jedna zo 

štyroch kvalifikačných skupín ME družstiev dievčat 

do 12 rokov. O dve postupové miesta bojovalo 

celkovo 8 krajín. Keďže v tejto kategórii nie je 

oficiálny medzinárodný rebríček, každá krajina si 

náhodne vyžrebovala jedno číslo, na základe ktorého 

bola zaradená do jednej z dvoch skupín.
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V skupine sme mali Bulhar-
sko, Rumunsko a Ukrajinu. Prvé 
stretnutie sme hrali s Bulharskom  
a vyhrali sme ho 3:0. Nasledoval 
súboj s Rumunskom, ktorý sa 
nezačal pre nás priaznivo. Pántik 
v zápase tímových dvojok v troch 
setoch po vyrovnanom a dobrom 
výkone prehral, a to malo vplyv na 
výkon Molčana. V zápase jedno-
tiek bol náš tenista pod tlakom a 
napokon prehral v dvoch setoch. 
Molčana však chválim za hru 
s citom a prehľadom, ale miestami 
mu chýba koncentrácia. A na to 
doplatil aj v tomto zápase.

Nešťastné 
prvé dvojhry

Naše tretie stretnutie - s Ukra-
jinou - rozhodovalo o druhom 
mieste v tabuľke. Situácia 
zo súboja s Rumun-
skom sa zopakovala. 
Opäť sme nezvládli 
prvú dvojhru – Gaj-
dica podľahol ukra-
jinskej trojke v troch 
setoch. Ukázalo sa, že to 
bol znovu zlomový bod stret-
nutia. Nasledoval súboj jednotiek, 
v ktorom Molčan podal výborný 
výkon, ale šťastnejší bol jeho sú-

per. S Ukrajinou sme vyhrali 
štvorhru a upravili konečný 
stav na 1:2. Skončili sme na 
treťom mieste v skupine a zo-
stalo nám hrať už len o piate 
miesto s Lotyšskom. Vyhrali 
sme jasne 3:0 bez straty setu, 
dokonca Pántik zdolal svojho 

protivníka 6:0, 6:0... Z našej trojice 
sa ukázal jednoznačne ako najlep-
ší hráč Alex Molčan. Vyhral jeden 
zápas, ďalšie dva s neskoršími 
postupujúcimi do fi nále na Sar-
dínii prehral.

Majstrom Európy
sa stalo Španielsko

Do fi nálového vyvrcholenia na 
Sardínii sme nepostúpili aj preto, 
že sme sa ocitli vo veľmi vyrov-

nanej skupine. Ale hráči 
získali v Turecku veľmi 
cenné skúsenosti. Najmä 
v prípravách na zápasy. 
Od súperov mohli od-
pozorovať ako to robia 

inde. Profesionalizmu sa 
mohli priučiť od Ukrajincov 

i Rumunov. Z tejto stránky boli 
oveľa vyspelejší ako naši. Musím 
ich však pochváliť za vzorné sprá-
vanie sa, v tom zasa oni mohli ísť 
príkladom iným.

Finálové vyvrcholenie v Alghe-
re na Sardínii vyhrali Španieli pred 
Francúzmi a Rusmi, teda krajina-
mi, v ktorých sa tenisu darí v celej 
širokej škále. Postupujúci z našej 
skupiny Rumunsko a Ukrajina 
skončili na 5., resp. 7. mieste. 

POWER BRIDGE - 
NOVÁ KOLEKCIALen to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

Učia sa profesionalizmu
O vystúpení tímu chlapcov SR v kvalifi kácii ME družstiev do 12 rokov píše tréner Rudolf Horváth

V tureckom Izmite reprezentovali v kvalifi kačnej skupine 
ME družstiev chlapcov do 12 rokov Slovensko Alex Molčan (TK 
Tatran 2007 Prešov), Alex Gajdica (VSE TK Akademik Košice) 
a Martin Pántik (TK Slávia Agrofert STU Bratislava).  Naše 
družstvo skončilo v skupine tretie, pravda, po prvých výsledkoch 
boli ambície chlapcov vyššie.

ME družstiev do 12 rokov
C H L A P C I

Kvalifikácia – Izmit, Turecko (30. 7. 
2009) – A skupina: Bulharsko – Slovensko 

0:3, Slovensko – Ukrajina 1:2, Slovensko 

– Rumunsko 0:3. Poradie: 1. Rumunsko, 

2. Ukrajina, 3. Slovensko, 4. Bulharsko. 

Play off: Slovensko – Lotyšsko 3:0. Cel-
kové poradie: 1. a 2. Rumunsko, Ukrajina, 

3. a 4. Srbsko a Turecko, 5. Slovensko, 

6. Lotyšsko, 7. Moldavsko, 8. Bulharsko.

Finále v Alghere (Taliansko): 1. Španiel-

sko, 2. Francúzsko, 3. Rusko, 4. V. Británia, 

5. Rumunsko, 6. Taliansko, 7. Ukrajina, 

8. Maďarsko.

D I E V Č A T Á
Kvalifikácia – Rakovník, Chorvátsko 
(23. 7. 2009) – A skupina: Dánsko – Slo-

vensko 0:3, Slovensko – Česká republika 

0:3, Slovensko – Švajčiarsko 3:0. Poradie: 

1. Česká republika, 2. Slovensko, 3. Dánsko, 

4. Švajčiarsko. Play off : Slovensko – Nemec-

ko 0:3. Celkové poradie: 1.-2. Chorvátsko 

a Nemecko, 3.-4. Česká republika a Slo-

vensko, 5. Belgicko, 6. Dánsko, 7. Estónsko, 

8. Švajčiarsko.

Finále v Ajacciu (Francúzsko): 1. Ukra-

jina, 2. Rusko, 3. Nemecko, 4. Španielsko, 

5. V. Británia, 6. Chorvátsko, 7. Francúzsko, 

8. Taliansko.
Zľava: Alex GAJDICA, Alex MOLČAN, 
Martin PÁNTIK

Slovenské trio na ME do 12 rokov s trénerom 
Rudolfom HORVÁTHOM
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Pod vedením kapitánov Daniela 
Čálika a Františka Horvátha sa na 
ME predstavili Matej Maruščák, 
Jakub Oravec, Jana Jablonovská a 
Barbora Kötelesová.

Nemali sme veľké oči

Vystúpenie dievčat hodnotí Fran-
tišek Horváth: „Nomináciu na ME 
si vybojovali fi nalistky majstrovstiev 
Slovenska. Naše hráčky však nemali 
šťastný žreb. Kötelesová narazila 
v prvom kole na výbornú Holan-
ďanku De Vroomeovú, ktorá patrí 
do európskej špičky. Bola to silná 
súperka, ale naša tenistka bojovala. 
Prvý set prehrala, pravda, v druhom 
bola aktívna a vyrovnala na 1:1. 
V treťom sete sa Kötelesová príliš 
ponáhľala, chýbala jej väčšia trpez-
livosť. Prvé tri dlhé gemy prehrala, 
a to ju zlomilo, set prehrala 0:6, čo 
je škoda, lebo v ten deň na súperku 
mala... Jablonovská hrala s Fran-
cúzkou Brouleauovou. Je kvalitná 
hráčka, čo potvrdila aj v zápase. 
Našu reprezentantku zdolala hladko 
v dvoch setoch. V druhom sa ešte 

zdalo, že by sa Jablonovská mohla 
chytiť. Ale aj jej chýbala väčšia tr-
pezlivosť. Bol som rád, že v súťaži 
útechy vyhrala každá aspoň jeden 
zápas. Vo štvorhre nastupovala 
naša dvojica proti anglickému páru 
s rešpektom, napriek tomu vyhrala 
prvý set. Žiaľ, v druhom už na 
dobrú hru nenadviazala a súperky 
o postupe rozhodli v supertajbrejku. 
Tri prehry v prvom kole sú po dvoch 
skvelých rokoch – vlani titul získala 
Uberalová a predvlani bola vo fi nále 
Juhászová – trochu sklamaním. 
Nemali sme však pred šampionátom 
veľké oči, lebo sme tentoraz nemali 
hráčku, akou je Petra Uberalová. 
Tá pre zranenie nemohla štartovať. 
Bolo však príjemné, že sa do Plzne 
s otcom prišla pozrieť a pripomenu-
la si vlaňajší triumf.“

Zatiaľ prehrávajú

O vystúpení chlapcov píše do 
nášho mesačníka Daniel Čálik: 
„Aj keď boli chlapci v tomto roku 
úspešnejší ako dievčatá, rozhodne 
to za úspech nemožno považovať. 

V hlavnej súťaži sa obaja prebo-
jovali do 2. kola. Oravec vyradil 
Lotyša Macinskasa, ktorý hral pek-
ný tenis, ale robil veľa chýb. 
V 2. kole nastúpil proti 
víťazovi z Piešťan Špa-
nielovi Alcarazovi. 
V 1. sete podal Jakub 
dobrý výkon, bol jas-
ne lepší a aktívnejší. 
Víťazné údery z Jaku-
bovej rakety sa striedali 
s chybami jeho súpera. 
Veľká škoda, že v ďalších 
dvoch setoch poľavil v aktivite 
a v tlaku do bekhendovej strany 
protivníka. To ho stálo víťazstvo. 
V súťaži útechy odohral ďalšie dobré 
zápasy a bol vo štvrťfi nále. Maruščák 

zvíťazil nad Maďarom Hegyim, ale 
v 2. kole narazil na neskoršieho semi-
fi nalistu Čecha Staněka. Na fyzicky 

oveľa zdatnejšieho súpera ne-
stačil, bol takmer bez šancí 

a v súťaži útechy pre-
hral hneď v 1. kole. Vo 
štvorhre naši chlap-
ci povinne vyhrali 
v 1. kole. V ďalšom 
proti Francúzom odo-

hrali výborný prvý set, 
ktorý prehrali až v taj-

brejku, ale v druhom poľa-
vili, nešli na doraz a vypadli.

Výkonnosť našich hráčov je vyš-
šia ako bol výsledok. S výbornými 
súpermi zohrávajú vyrovnané boje 
– žiaľ, zatiaľ s prehrami.

V Plzni naši bez medaily
Tréneri F. Horváth a D. Čálik o vystúpení Slovákov na ME hráčov do 14 rokov  

Srb Nikola Milojevič a Bulharka Viktoria Tomová sa v Plzni stali 
majstrami Európy do 14 rokov. Češky Petra Rohanová a Gabriela 
Pantúčková vyhrali štvorhru, deblový titul medzi chlapcami 
vybojovali Gonçalo Loureiro, Frederico Silva a stali sa prvými 
reprezentantmi Portugalska so zlatom z juniorských ME. Slováci 
v Plzni medailu nezískali.

ME do 14 rokov, Plzeň, Česká republika (20. 7. 2009)

C H L A P C I
1. kolo: Oravec – Macinskas (Lit.) 60, 63, Ma-

ruščák – Hegyi (Maď.) 63, 60, 2. kolo: Alcaraz 

(11-Šp.) – Oravec 26, 63, 63, Staněk (9-ČR) 

– Maruščák 62, 62.

Útecha, 1. kolo: Oravec – Hajdu-Andersson 

(Nór.) 63, 62, Lomacki (Poľ.) – Maruščák 42, 

40, 2. kolo: Oravec – Kyratzis (Cyp.) 42, 14, 42, 

štvrťfi nále: Weidinger (Rak.) – Oravec 42, 53.

Štvorhra, 2. kolo: Maruščák, Oravec (12) 

– Bucens, Slobodkins (Lot.) 60, 62, 3. kolo: 
Delaplane, Py (4-Fr.) – Maruščák, Oravec 

76(4), 61.

D I E V Č A T Á
1. kolo: Brouleauová (Fr.) – Jablonovská 

60, 63, De Vroomeová (Hol.) – B. Kötele-

sová 63, 36, 60.

Útecha, 1. kolo: B. Kötelesová – Cor-

reiraová (Lux.) 35, 41, 40, 2. kolo: Jab-

lonovská – Vysniauskaiteová (Lit.) 41, 

41, Kontaveitová (Est.) - B. Kötelesová 

53, 42, 3. kolo: Jauková (Slo.) – Jablo-

novská 42, 43.

Štvorhra, 1. kolo: Askewová, Lymer-

Sullivanová (V. Brit.) – Jablonovská, 

B. Kötelesová 57, 63, 10-6.

Slovenskí reprezentanti a ich tréneri na ME do 14 rokov – zľava 
František HORVÁTH, Jakub ORAVEC, Matej MARUŠČÁK, 

Barbora Kötelesová, Jana JABLONOVSKÁ a Daniel ČÁLIK
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JH Open sa zapísalo do pove-
domia nielen iniciálkami našej 
deblovej majsterky sveta 2002, ale 
predovšetkým ako vydarený turnaj, 
na ktorom si zahralo 36 slovenských 
hráčok. 

„To bol môj hlavný zámer, keď 
som sa na sklonku aktívnej karié-
ry podujala turnaj zorganizovať. 
V kvalifi kácii si takmer tri desiatky 
Sloveniek otestovali profesionálny 
tenis. V hlavnej súťaži bolo 13 na-

šich tenistiek, a to ma tešilo,“ vrave-
la Husárová. Jej spokojnosť by bola 
úplná, keby na záverečnej dekorácii 
odovzdávala trofej slovenskej víťaz-
ke. Toto jej však nevyšlo. „Tajným 
tromfom bola Ľudka Cervanová, 
ktorá mladým hráčkam ukázala, že 
tenis hrať nezabudla. Kým vládala, 
bola o triedu lepšia ako jej súperky,“ 
dodala Janette. 

V príprave i v organizovaní jej 
pomohlo veľa tenisových priateľov. 

HS centrum Branislava Stankoviča 
a Petra Habána ponúklo veľmi 
dobré podmienky, podporu získala 
od Úradu vlády SR i ďalších spon-
zorov, s tvorbou príťažlivého plagátu 
i viacerými aktivitami jej pomohla 
agentúra Bubble production house. 
Sama sa podujala navyše zahrať si 
s deťmi z Piešťan a okolia v rámci 
detského dňa.

„Z termínovej ponuky júl – sep-
tember pre tento turnaj padlo 
rozhodnutie na júl. Z jednej strany 
to bolo dobré, lebo bolo pekné 
počasie. Pravda, turnaj kolidoval 
s európskymi šampionátmi ju-
niorov, čomu sa budeme snažiť 
v budúcnosti vyhnúť,“ naznačila 
Husárová plány na nasledujúci rok. 
Aj pre ňu to bol test, čo by mohla 
robiť po kariére. Očividne našla 
svoju parketu. Ale z riaditeľskej sto-
ličky opäť naskočila do turnajového 
kolotoča – s chráneným rebríčkom 
môže odohrať ešte osem turnajov, 
a tak si naplánovala na august cestu 
do zámoria a na jeseň aj turnaje 
v Číne a Japonsku.

Husárovej turnaj sa vydaril
JH Open v Piešťanoch vyhrala Češka Šeděnková, najlepšou Slovenkou Cervanová

,,Ak sa nájde generálny sponzor, ktorý turnaj 

významne podporí, pokojne sa vzdám tohtoroč-

ného názvu,“ vravela Janette Husárová, riaditeľka 

premiérového ročníka JH Open, 10-tisícového 

podujatia ITF, po skončení piešťanského turnaja, 

ktorého bola riaditeľkou.

V októbri bude mať tridsať. Ale akoby sa zastavil 
čas - Ľudmila Cervanová sa od čias, keď sa dosť 
nečakane a veľmi skoro rozhodla skončiť s profe-
sionálnym tenisom, takmer nezmenila. Je oveľa 
štíhlejšia ako v rokoch, keď atakovala prvú svetovú 
päťdesiatku. No v ruke to stále ešte má...

„Hlava by chcela, ale nohy už nemohli,“ ospra-
vedlňovala svoju piešťanskú semifi nálovú prehru 
rodáčka z Piešťan, na ktorú sa prišli pozrieť verní 
diváci. Aj si želali, aby bola vo fi nále. Nevyšlo to.

Ľudka celý týždeň ťahala, v nohách mala aj 
trojsetový trojhodinový zápas s Jandovou, nepre-
kvapuje, že ju premohla únava. „Myslela som si, že 
som pri lopte - a bola som meter od nej... Ja predsa 
tri roky už nehrám tenis, chýba mi kondícia. A bez 
toho to nejde.“

Na otázku, čo robí po kariére, niekdajšia 58. 
hráčka sveta odpovedá: „Motám sa pri tenise 
a užívam si život. Už len sporadicky trénujem, 
rozmýšľam skôr o rodinnom živote ako o ďalšej 
kariére pri tenise.“

Z Bratislavy, kde žila v období profi kariéry, sa 
vrátila domov, do Piešťan, kde tenisovo rástla. A keď 
sa dozvedela o turnaji, ktorý založila jej bývalá 
kolegyňa z fedcupovej reprezentácie, potešila sa 
voľnej karte. 

„Musím sa poďakovať Janette, že mi dala kartu. 
Ja som jej spomenula, že ak jej nejaká karta zostane, 
rada by som si zahrala. Chcela som si vyskúšať, ako 
som na tom. Žiadny návrat nechystám. Ale potešilo 
ma, aj prekvapilo, že herne som v pohode.“

Keby kondične stačila, mladšie súperky by mali 

s Cervanovou dosť práce. S tenisom skončila ako 
26-ročná po sérii zranení, kvôli ktorým chýbala 
na grandslamoch a vypadla zo svetovej stovky. 
„Potom som už nemala sily začínať odznova. Ale 
takto, keď si občas zahrám, zisťujem, ako ma tenis 

veľmi baví. Keď som hrala profesionálne, bol to 
stres. Človek len cestoval a rátal body, aby sa udržal 
solídne v rebríčku a dostal sa na turnaje... Ťažký 
je profesionálny chlebíček. A zdá sa mi, že to majú 
hráčky teraz ešte ťažšie.“

Ľudmila CERVANOVÁ (vľavo) si za piešťanské vystúpenie zaslúžila uznanie Janette HUSÁROVEJ

Fakty JH OPEN
●

Dve najvyššie nasadené boli 
hráčky prvej päťstovky, zvíťazila 
Darina Šeděnková, turnajová 
jednotka

●

Na turnaji v dvojhre štartova-
lo 36 slovenských hráčok

●

Zo 64-členného pavúka kvali-
fi kácie sa z 26 Sloveniek do hlav-
ného turnaja prebojovali tri

●

V hlavnom turnaji štartovalo 
13 domácich hráčok

●

Najlepšie slovenské výsledky: 
Cervanová semifi nále dvojhry, 
Kochanová - N. Vajdová fi nále 
štvorhry

Hlava by chcela, ale nohy 
už nemohli
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