
JH OPEN
Piešťany

19. 7. 2009
D v o j h r a

Kvalifi kácia, 1. kolo: Zavarčíková – P. Babá-

ková 64, 60, Husaková (Hol.) – Domianová 

60, 61, Kuricová – Milinkovičová 63, 61, Hu-

sáková (ČR) – Jašková 60, 62, Kaňáková (ČR) 

– Jakcsiová 60, 60, Kucianová – Kovaľová 46, 

61, 64, Gáliková – Hajková 75, 61, Parajová 

– Voščeková 26, 63, 63, Petrasová (Mold.) 

– Mihalovičová 46, 61, 63, Negrinová (Rak.) 

– Kucharová 75, 64, Šípková (ČR) – Košťálová 

62, 62, Bezdičková (ČR) – Masárová 57, 63, 

61, Jašová – Frantová 63, 26, 63, Hončová 

– Pradová (ČR) 64, 61, 2. kolo: Kovalecová 

(Ukr.) – Pochabová 62, 61, Luefová (Rak.) 

– Jasenáková 60, 61, Blašková – Zavarčíková 

75, 76(3), Kuricová – Husaková 75, 61, Gáliko-

vá – Kucianová 75, 64, Parajová – Petrasová 

63, 75, Bezdičková – Unčovská 63, 62, Jašová 

– Meszárošová 46, 64, 75, Maľová – Hančáro-

vá (ČR) 63, 06, 63, Hončová – Vlachová (ČR) 

60, 61, 3. kolo: Kuricová – Blašková 63, 62, 

Linetteová (Poľ.) – Gáliková 62, 64, Parajová 

– Negrinová 62, 64, Horáčková (ČR) – Jašová 

62, 61, Hončová – Maľová 64, 64.

Hlavná súťaž, 1. kolo: Sedenková (1-

ČR) – Kuricová 62, 60, Domagalová (Poľ.) 

– Faberová (Chorv.) 62, 62, Husáková (ČR) 

– Hončová 64, 76(2), Vršková (7) – Valková 

61, 60, Kochanová (4) – Vinconová (Nem.) 62, 

63, Kawová (Poľ.) – Parajová 62, 75, Plisková 

(ČR) – Malíková (ČR) 62, 76(2), Vajdová (5) 

– Steiertová (Nem.) 61, 10 skr., Horáčková 

(ČR) – Jegiolková (8-Poľ.) 57, 76(3), 76(4), 

Zlochová – M. Babáková 62, 60, Cervanová 

– Poljaková 62, 60, Jandová (ČR) – Tabaková 

(3) 16, 62, 63, Khannová (Rak.) – Gawliková 

(6-Poľ.) 46, 61, 63, Linetteová (Poľ.) – Maráč-

ková 63, 62, Krejsová (ČR) – Kadurová (Nem.) 

60, 62, Vanková (2-ČR) – Kovalecová (Ukr.) 60, 

61, 2. kolo: Sedenková – Domagalová 62, 

63, Vršková – Husáková 75, 20 skr., Kawová 

– Kochanová 61, 62, Plisková – Vajdová 63, 

46, 62, Zlochová – Horáčková 36, 62, 61, 

Cervanová – Jandová 26, 64, 75, Khannová 

– Linetteová 75, 62, Vanková – Krejsová 

26, 63, 60, ŠF: Sedenková – Vršková 63, 62, 

Plisková – Kawová 62, 36, 60, Cervanová 

– Zlochová 64, 61, Vanková – Khannová 

bez boja, SF: Sedenková – Plisková 75, 64, 

Vanková – Cervanová 61, 62, F: Sedenková 

– Vanková 64, 63.

Š t v o r h r a
1. kolo: Poljaková, Zlochová (1) – Horáčková, 

Vlachová (ČR) 64, 63, Gáliková, Zavarčíková 

– Kovaľová, Parajová 67(2), 62, 10-8, Miha-

lovičová, Voščeková – Blašková, Hančárová 

(SR/ČR) 64, 46, 13-11, Kochanová, Vajdová 

– Petrasová, Steiertová (Mold./Nem.) 61, 

61, Hončová, Husaková (SR/Hol.) – Valko-

vá, Vinconová (SR/Nem.) 63, 64, Šípková, 

Vančurová (ČR) – M. Babáková, P. Babáková 

64, 75, Cervanová, Maráčková – Jašková, 

Masárová 61, 64, Domagalová, Jandová 

(Poľ./ČR) – Beznáková, Jasenáková 60, 61, 

ŠF: Poljaková, Zlochová – Gáliková, Zavar-

číková 64, 62, Kochanová, Vajdová – Miha-

lovičová, Voščeková 26, 60, 12-10, Hončová, 

Husaková – Šípková, Vančurová 64, 75, Do-

magalová, Jandová – Cervanová, Maráčková 

76(6), 61, SF: Kochanová, Vajdová – Poljako-

vá, Zlochová 63, 63, Domagalová, Jandová 

– Hončová, Husaková 61, 63, F: Domagalová, 

Jandová – Kochanová, Vajdová 75, 64.

Pravidelným hosťom na slo-
venských turnajoch je maďarský 
supervisor ITF Sándor Árvay 
(na snímke), ktorý je profesiou 
novinár. Tesne pred piešťanským 
turnajom mu vyšiel bezmála 
päťstostranový Lexikon maďar-
ského tenisu. V ňom je zmienka 
aj o niektorých slovenských te-
nistoch. Mimochodom - aj o Ja-
nette Husárovej, ktorá ako hráčka 
budapeštianskeho Spartacusu 
v druhej polovici deväťdesiatych 
rokov získala tri maďarské ligové 
tituly.

„Keď som sa dozvedel, že bu-
dem supervisorom na turnaji, 
ktorý organizuje Husárová, prí-
jemne ma to prekvapilo. Kedysi 

som rozhodoval jej zápasy. Po-
známe sa a musím povedať, že 
ma potešil jej post turnajovej 
riaditeľky. Je to skvelé, keď sa 
profesionálny hráč podujme 
organizovať turnaj,“ reagoval 
Árvay. „Hráč na tomto poste 
najlepšie pozná potreby tenistov, 
má prehľad o tom, čo je dôležité. 
A v Piešťanoch jej navyše mohol 
radiť ďalší bývalý profesionál 
Braňo Stankovič, ktorý už má 
skúsenosti z organizovania ko-
šického challengeru.“

Árvay ocenil, že Husárová 
venovala veľa času príprave, a 
že sa turnaj uskutočnil v príjem-
nom prostredí HS centra. „To 
v mojom hodnotení vyzdvihnem. 

Aj skutočnosť, že ubytovanie 
hráčok i stravovanie bolo vlastne 
v jednom komplexe a hráčky ne-
strácali čas, mohli trénovať, koľko 
chceli,“ zdôraznil. Husárová si 
bola pozrieť turnaje v Košiciach 
aj v Brne, aby nabrala skúsenosti z 
menších turnajov. „Desaťtisícka je 
najmenší turnaj, prvý krok. Pieš-
ťanský turnaj - čo do podmienok 
a úrovne organizácie - sa iste vy-
rovnal i podujatiu s 25-tisícovou 
dotáciou. Viem, že Janette sama 
zohnala sponzorov a potom sa 
stala riaditeľkou turnaja. Vlastne 
pre mňa, ako supervisora, bola 
najbližšou partnerkou. A naša 
spolupráca bola ideálna,“ chválil 
Sándor Árvay.

Pochvala od supervisora
Po českom finále na JH Open - víťazka Darina ŠEDĚNKOVÁ (vpravo) a Kateřina VANKOVÁ 

Dvojstranu autorsky pripravila Zuzana WISTEROVÁ
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Vystúpenie v piešťanskej kva-
lifi kačnej skupine hodnotí tréner 
František Horváth, ktorý viedol 
družstvo. Vo finálovej skupine 
v La Rochelle hralo Slovensko pod 
vedením šéftrénera NTC Mateja 
Liptáka.

V Piešťanoch 
stačilo jedno víťazstvo

František HORVÁTH: V Pieš-
ťanoch nastúpilo naše družstvo 
v zložení Jozef Kovalík, Ivan Košec 
a Juraj Masár. Na turnaji štartovali 
iba štyri tímy. Náš bol nasadenou 
dvojkou a v prvom kole nastúpil na 
základe žrebu proti Poľsku, Ukraji-
na sa stretla s Francúzskom. Stačilo 
nám vyhrať toto stretnutie a kvalifi -
kovali sme sa na ME do Francúzska. 
Stretnutie s Poľskom otváral Košec, 
ktorý prvý set prehral 6:7. Mohol 
ho však aj vyhrať! V tajbrejku Ivan 
viedol, ale náskok nevyužil. V dru-
hom sete bol jasne lepší, vyhral ho 
6:1 a v treťom už viedol 4:1. V ďalšej 
fáze sa však nemohol spoľahnúť na 
svoj servis a set prehral 4:6. Bol to 
tri a pol hodinový zápas, kvalitný, 
ale pre naše farby znamenal stratu 
bodu. Aj súboj jednotiek,  v ktorom 
za Slovensko nastúpil Kovalík, bol 
maratónom. Znovu rozhodoval 

tretí, veľmi vyrovnaný set. V ňom 
náš hráč zvíťazil 6:4 po bojovnom 
výkone. Na zápas štvorhier som 
nominoval pár Košec – Kovalík. 
Chlapci boli unavení, ale potvrdili, 
že sú dobrí deblisti. Súperov zdolali 
jednoznačne 6:2, 6:4 a o našom 
postupe na ME bolo rozhodnu-
té. Francúzsko zdolalo Ukrajinu 
a stretlo sa s nami v boji o prvé 
miesto. Ako tímová dvojka 
za nás nastúpil Masár. Po 
snaživom výkone kvalit-
nejšiemu súperovi pod-
ľahol. Pravda, zaslúži si 
pochvalu za bojovnosť, 
ktorou je známy. Kovalík 
znovu odohral vyrovnaný 
zápas. Prvý set prehral, druhý zu-
bami nechtami získal, ale v treťom 
sete ho opustili sily, prehral 1:6. Na 
štvorhru už Francúzi nenastúpili. 
Postup je veľmi cenný, v ostatných 
rokoch sme v tejto kategórii na ME 
nepostupovali.

Slovensko
 napokon ôsme

Matej LIPTÁK: „Škoda, že v tíme 
nemohol byť Horanský, naša junior-
ská jednotka. Podľa pravidiel hrať 
nemohol, hral na ME do 16 rokov. 
Za súpera sme dostali druhých na-

sadených Švédov, ktorí sa napokon 
stali víťazmi ME. Severania mali 
vyrovnané družstvo na čele s Ber-
tom, šampiónom juniorského Ro-
land Garros. Prvý zápas hral Košec 
s Brydolfom a dostal 12:0... Bolo to 
zdrvujúce, nášmu hráčovi nevyšli 
začiatky setov, trápil sa so servisom, 
čo ho herne rozhádzalo. Gemy boli 
i vyrovnané, výsledok nezodpovedá 
obrazu zápasu, ale Košec bol predsa 
len slabším hráčom zápasu. Kovalík 
hral s Bertom. V prvom sete sa ťaha-
li, za stavu 4:4 mal Jojo na svoj servis 

40:15. Urobil však dve ľahké 
chyby a zápas sa otočil, set 

prehral 4:6 a v druhom 
už prehrával 1:4 a len 
doťahoval. Do štvorhry 
nastúpil Masár s Kova-
líkom a bol to v celom 

turnaji najlepší debl. Aj 
keď naši tesne prehrali v su-

pertajbrejku. V stretnutí o poradie 
sme dostali Bielorusko. V prvom 
zápase som zariskoval. Košeca som 
postavil aj napriek tomu, že tak vý-
razne prehral v súboji so Švédskom. 
A svoj zápas zvládol. Pravda, trápil 
sa so servisom, robil veľa dvojchýb, 
prešľapov. Nasledoval zápas Kovalík 
– Filin. Jojo viedol 5:1 a prvý set 
vyhral 6:4. V druhom si za stavu 4:4 
prehral servis a stratil set. V treťom 
bol už náš hráč unavený, nenašiel 
sily, aby udržal zápas pod kontrolou. 
Za stavu 1:1 rozhodovala štvorhra, 
v ktorej som postavil Košeca s Ko-

valíkom. Zápas im vôbec nevyšiel 
a prehrali sme 1:2. V záverečnom 
stretnutí išlo už len o to, či skončíme 
na siedmom alebo ôsmom mieste. 
Hrali sme s Chorvátskom, ktoré 
malo v tíme Marčana, víťaza juni-
orskej štvorhry na Roland Garros. 
V prvej dvojhre dostal možnosť 
Masár proti ľavákovi Brkičovi a sú-
boj zvládol. Košec potom podľahol 
Marčanovi a prehrali sme aj štvor-
hru, takže sme skončili na 8. mieste. 
Chlapci musia výrazne popracovať 
na servise a returne. Rezervy vidím 
ešte v ich schopnostiach zvládať kri-
tické momenty s väčším pokojom. 
Patríme medzi krajiny, v ktorých 
hráči mentálne dozrievajú o čosi 
neskôr. 

Postup po troch rokoch
Tenisti Slovenska do 18 rokov s odstupom troch rokov vybojovali 

postup z kvalifi kačnej skupiny ME. Roku 2006 skončili štvrtí, tohto 
roku obsadili v Galea/Valerio Cupe konečné ôsme miesto. 

FAKTY ME DO 18 ROKOV
JUNIORI – konečné poradie kvalifi kač-
nej skupiny v Piešťanoch (29. – 31. 7.):
1. Francúzsko, 2. Slovensko, 3. Poľsko, 

4. Ukrajina.

Finálová skupina v  La Rochelle 
(3. – 5. 8.):  1. Švédsko, 2. Francúzsko, 

3. Španielsko, 4. Maďarsko, 5. Bielorusko, 

6. Bosna a Hercegovina, 7. Chorvátsko, 

8. Slovensko 

JUNIORKY – konečné poradie kva-
l i f ikačnej  skupiny vo Fr ýdlante 
(29. – 31. 7.): 1. Španielsko, 2. Dán-

sko, 3. Česká republika, 4. Slovensko, 

5. Maďarsko. Finálová skupina v Lleide, 
do ktorej  SR nepostúpila,  bude 
25. – 27. septembra.

Slovenský tím v La Rochelle – zľava tréner Matej LIPTÁK, 
Juraj MASÁR, Ivan KOŠEC, Jozef KOVALÍK
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Tri ročníky turnaja niesli názov Electrolux Cup, 
až v tohtoročnej sezóne ho organizátori pomenovali 
podľa usporiadateľského klubu. „V porovnaní s mi-
nulými ročníkmi bolo náročnejšie zohnať potrebnú 
finančnú dotáciu. Za to, že sa podujatie vôbec 
uskutočnilo, patrí veľká vďaka všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli do jeho rozpočtu. Keďže generálneho 
sponzora turnaj nemal, nazvali sme ho podľa areá-
lu, v ktorom sa konal,“ uviedol riaditeľ 
HSC Cupu 2009 Peter Habán. 

S účasťou boli organizátori veľmi 
spokojní. „Do kvalifi kácie sa prihlásilo 
72 tenistov. To znamená, že osem zo 
všetkých prezentovaných hráčov sa do 
boja o hlavnú súťaž vôbec nedostalo,“ 
povedal Habán. 

Aj Horanský postúpil z kvalifikácie

V hlavnej súťaži štartovalo deväť Slovákov, štyria 
z pozície nasadených. Traja sa do nej prebojovali z 
kvalifi kácie, medzi nimi i čerstvý majster Európy 
do 16 rokov Filip Horanský. 

Andrej Martin, turnajová jednotka a obhajca 
lanského finále, skončil v semifinále na rake-
te neskoršieho víťaza turnaja Aljaža Bedeneho 
zo Slovinska. Druhý nasadený Miloslav Mečíř sa 
tiež prebojoval do semifi nále, v ktorom podľahol 
českému kvalifi kantovi Martinovi Fafl ovi. 

„To, že sa dvaja Slováci dostali až do semifi nále, 
je veľmi potešujúca skutočnosť. Súperi oboch 
hráčov boli v rozhodujúcich momentoch o niečo 
lepší, hoci Andrej Martin odohral veľmi dobrý 
a vyrovnaný zápas. S Bedenem sa v Piešťanoch 
stretol po piaty raz a pred zápasom bola ich bilancia 
vyrovnaná, podobne ako ich výkony - 2:2. Druhé 
semifi nále pravdepodobne nezastihlo Miloša Me-
čířa v najlepšej nálade a forme. Som si totiž istý, 
že je schopný podať lepší výkon, než sme videli 

v zápase  Fafl om,“ zhodnotil prezident STZ Tibor 
Macko a dodal, že na turnaji videl množstvo veľmi 
kvalitných a zaujímavých súbojov, často s prekva-
pivými výsledkami. 

Prvý titul v kariére

Pre víťazného 20-ročného Aljaža Bedeneho bola 
výhra v Piešťanoch prvou v kariére. „Hral som už 

15 turnajoch kategórie futures, no 
doteraz sa mi podarilo dostať sa iba 
dva razy do fi nále a vždy som pre-
hral. Tento úspech pre mňa naozaj 
veľa znamená,“ povedal Slovinec. Vo 
finálovom súboji vyhrával 6:0, 2:0, 
keď jeho súper zo zápasu odstúpil pre 
nevoľnosť. Čech Martin Fafl  postúpil 

až z kvalifi kácie, fi nále bolo pre neho v Piešťanoch 
ôsmym stretnutím v poradí. Na jeho zdravotnom 
stave sa podpísala vyčerpanosť a horúce bezoblačné 
počasie. 

Štvorhru vyhrali Pažický - Sikora

Jedným z najväčších úspechov slovenských 
hráčov je víťazstvo slovenskej dvojice Michal 
Pažický - Adrian Sikora vo štvorhre. V pozícii 
turnajových jednotiek vo fi nále zdolali Mateusza 
Kowalczyka s Kacperom Ramsom z Poľska, ktorí 
predtým v semifi nále vyradili duo Matúš Horečný, 
Tomáš Janči. 

Riaditeľ HSC Cupu 2009 Peter Habán verí, že 
podujatie sa uskutoční aj o rok: „V tomto roku sme 
mali ťažkosti so zaradením podujatia do termíno-
vej listiny pre zrušenie turnaja rovnakej kategórie 
v Žiline. Udelili nám však výnimku. Dúfam, že 
pri organizovaní budúcoročného HSC Cupu sa 
nevyskytnú žiadne problémy. Z tohto turnaja by 
sme totiž chceli spraviť tradíciu.“

Katarína HABÁNOVÁ

Kvalifikant vo finále už nevládal
HSC Cup v Piešťanoch vyhral Slovinec Aljaž Bedene

V areáli HS Centra v Piešťanoch sa 10. augusta stretlo 32 hráčov zo siedmich krajín, vrátane 
Slovenska, aby zabojovali o titul víťaza HSC Cupu 2009. Turnaj kategórie futures s dotáciou 10 000 
USD sa v Piešťanoch konal už po štvrtý raz, jeho víťazom sa stal Slovinec Aljaž Bedene.

HSC Cup 2009
 – zľava: 

organizátor  
Branislav STANKOVIČ, 

finalisti štvorhry 
Mateusz KOWALCZYK 

s Kacperom RAMSOM, 
riaditeľ turnaja 

Peter HABÁN, 
víťazi štvorhry 

Michal PAŽICKÝ 
a Adrian SIKORA, 

prezident STZ 
Tibor MACKO 

Piešťanskí víťazi
2006 - 2009

2006
David Škoch (Česko)

2007
Jonathan Dasnieres de Veigy (Francúzsko)

2008
Dušan Lojda (Česko)

2009
Aljaž Bedene (Slovinsko)

Víťaz Aljaž BEDENE (vpravo) 
a finalista Martin FAFL

2006
David Škoch (Česko)

2007
snieres de Veigy (F

2008
Lojda (Če

009
ene (Slov

Výsledky na 18. strane
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Aj v Bolzane s titulom
Po stupavskom víťazstve sa Martin Kližan presunul do talianskeho 

Bolzana na ďalší turnaj (15 000+H) - a opäť zvíťazil. Po sérii 10 singlových 
výhier za dva týždne vybojoval ďalších 33 bodov, ktoré ešte v rebríčku k 17. 
augustu nemal zarátané. Ale v nasledujúcom týždni ho tento zisk posunie 
okolo 265. miesta na svete, čo bude, pochopiteľne, najlepšie Martinovo 
postavenie v kariére. Na turnaji v Bolzane stratil iba set, vo fi nále zdolal 
Rakúšana Philippa Oswalda 6:3, 6:4 a získal svoj druhý seniorský titul. 
Presunul sa na challenger do Ženevy, kde chce vyťažiť z dobrej antukovej  
formy ďalší pekný výsledok.

Utorňajší začiatok hlavnej súťa-
že pripomínal vodné pólo. Prietrž 
mračien poznačila kurty, ale ich 
správca obetavo zapracoval, a tak 
účastníci stihli odohrať napláno-
vané zápasy. 

Do kvalifi kácie sa dostalo 14 
slovenských hráčov, z nich dvaja 
– Peter Miklušičák a Michal Mac-
ko - si vybojovali postup. Ďalších 
sedem Slovákov bolo v hlavnom 
turnaji (dvaja s voľnými kartami 
– Klempa a Gombos). Do pavúka 
hlavnej súťaže sa dostali aj dvaja 

hráči v pozícii lucky looser – Le-
onard Stachovskij (mladší brat 
ukrajinského tenistu Sergija, ktorý 
dlhodobo trénuje na Slovensku) a 
Rakúšan Michael Linzer. Ten do-
konale využil príležitosť, v Stupave 
potiahol až do semifi nále.

Paradoxom bolo, že najvyššie 
nasadený Čech Pospíšil vypadol 
hneď v prvom kole. Favorit s ran-
kingom 322. podľahol Rakúšanovi 
Steinbergerovi (1037.) nečakane 
hladko 3:6, 3:6. Úlohu ašpiranta 
na celkové víťazstvo prevzal Mar-

Miroplast Open
Stupava, 3. 8. 2009

Dvojhra, kvalifi kácia - 1. kolo: Mydla 

- Kesthely (Nór.) 16, 62, 62, Tříska (2-ČR) 

- Mikula 62, 61, Kurtiš - Minárik 63, 62, 

Fabík (ČR) - Zalubil 63, 60, Rohan (ČR) 

- Horný 57, 61, 75, Miklušičák - Horečný 

(4) 64, 62, Macko (10) - Rams (Poľ.) 61, 

60, Mrozek (Poľ.) - Lazarčík 60, 61, Sekula 

(Poľ.) - Brondoš 75, 64, Propst (8-Rak.) - 

Janoška 64, 62, Janúch - Pongratz (Rak.) 

63, 64, Kozelský (ČR) - Roller 

62, 63, 2. kolo: Janúch 

- Propst 46, 63, 64, 

Macko - Majšajdr (ČR) 

75, 26, 76(1), Miklu-

šičák - Lucák (ČR) 76(4), 

63, Tymkiw (Austr.) - Mydla 

76(1), 64, Rath (14-Rak.) - Kurtiš - bez 

boja, 3. kolo (fi nále): Macko - Urbánek 

(ČR) 64, 64, Miklušičák – L. Stachovskij 

(Ukr.) 63, 62, Andraž Bedene (Slovin.) 

- Janúch 63, 62

Hlavná súťaž, 1. kolo: Stančík (7) - Zarski 

(Poľ.) 76(6), 62, Klempa - Rückelshausen 

(Rak.) 75, 64, Martin (5) - Studený (ČR) 62, 

63, Pažický - Estívariz (8-Bolívia) 67(4), 75, 

62, Gregory (Austr.) - Gombos 46, 63, 61, 
Macko - Sikora 63, 46, 62, Kližan (3) - Rath 

(Rak.) 75, 62, Miklušičák – L. Stachovskij 

64, 64, 2. kolo: Školoudík (6-ČR) - Macko 

64, 76(2), Pažický - Gregory (Austr.) 62, 61, 

Andraž Bedene - Stančík 61, 61, Kližan  - 

Klempa 62, 36, 62, Aljaž Bedene (Slovin.) - 

Martin 64, 63, Miklušičák - Fafl  (ČR) 62, 62, 

štvrťfi nále: Aljaž Bedene - Miklušičák 61, 

62, Školoudík - Michalička (ČR) 61, 64, Kli-

žan - Andraž Bedene 60, 61, Linzer (Rak.) 

- Pažický 75, 46, 63, semifi nále: Kližan 

- Aljaž Bedene 75, 63, Školoudík - Linzer 

60, 64, fi nále: Kližan - Školoudík 63, 64

Štvorhra - 1. kolo: Miklu-

šičák, Studený (SR/ČR) 

- Hrabec, Rohan (ČR) 

64, 75, Pažický, Siko-

ra (SR) - Aljaž Bede-

ne, Martin (Slovin./SR) 

46, 75, 13:11, Horečný, Janči 

(4-SR) - Janúch, Lucák (SR/ČR) 63, 63, 

Navrátil, L. Stachovskij (ČR/Ukr.) - Gom-

bos, Mikula (SR) 63, 62, štvrťfinále: 
Kowalczyk, Panfil (1-Poľ) - Miklušičák, 

Studený 76(2), 46, 10:6, Pažický, Sikora 

- Mrozek, Szmigiel (Poľ) 61, 57, 12:10, 

Horečný, Janči - Fafl , Michalička (ČR) 61, 

63, semifi nále: Ruckelshausen, Steinber-

ger (2-Rak.) - Horečný, Janči 60, 57, 10:4, 

Kowalczyk, Panfil - Pažický, Sikora 63, 

46, 11:9, fi nále: Kowalczyk, Panfi l - Ruc-

kelshausen, Steinberger 64, 76(6)

HSC Cup
Piešťany, 10. 8. 2009 

Kvalifi kácia, 1. kolo: Rola (1-Slo.) – Košec 75, 

16, 63, Horný – Strecker (Nem.) 64, 76(4), Fafl  

(2-ČR) – Janúch 63, 46, 61, Pongratz (Rak.) 

– Roth 63, 61, Mydla – Havel 61, 63, Kovalík 

– Hagn (Nem.) 63, 64, Klempa – Bezděčka 

(ČR) 63, 64, Horanský – Propst (4-Rak.) 63, 

61, F. Rams (Poľ.) – Janoška 61, 61, Bonin (10-

Slo.) – Kurtiš 67(5), 61, 62, Macko (6) – Haider 

(Nem.) 62, 76(7), Vatutin (Rus.) – Miklušičák 

63, 36, 62, Gombos (12) – Tym-

kiw (Austr.) 62, 62, Szmigiel 

(13-Poľ.) – Blaško 75, 75, An. 

Bedene (8-Slo.) – Mikula 60, 

61, Urbanija (Slo.) – Šuran 61, 

62, 2. kolo: Rola – Horný 75, 

63, Šátral – Jastraunig 36, 61, 

63, Weiglhofer – Mydla 64, 61, 

Kovalík – Jastrzebski 67(7), 76(1), 63, Klempa 

– Mrozek 64, 62, Horanský – Majsajdr 64, 57, 

62, Macko – Vatutin 62, 61, Gombos – Lucák 

75, 76(2), 3. kolo (fi nále): Klempa – Kovalík 

61, 16, 61, Horanský – Rath 61, 64, Gombos 

– Macko 64, 64, 

Hlavná súťaž, 1. kolo: Martin (1) – Zarski (Poľ.) 

26, 60, 75, Kowalczyk (Poľ.) – Weissborn (Rak.) 

62, 64, Geib (Rak.) – Gombos 76(1), 61, Reissig 

(5-Rak.) – Horečný 75, 64, Raditschnigg (4-Rak.) 

– Cymorek 60, 62, Tříska (ČR) – Horanský 62, 63, 

Žitko (ČR) – Klempa 46, 62, 61, Al. Bedene (7-

Slo.) – Pažický 63, 61, Michalička (ČR) – Estivariz 

(6-Bol.) 36, 63, 63, Brunner (Rak.) – Fábik (ČR) 

63, 62, Fafl  – Bonin 64, 63, Stančík (3) – Rath 60, 

61, Sikora (8) – An. Bedene 64, 64, Linzer (Rak.) 

– Urbánek (ČR) 61, 61, Rola – Melzer (Rak.) 64, 

20 skr., Mečíř (2) – Crowe (Austr.) 76(7), 61, 

2. kolo: Martin – Kowalczyk 62, 63, Reissig 

– Geib 64, 64, Raditschnigg – Tříska 62, 64, Al. 

Bedene – Žitko 63, 63, Brunner – Michalička 16, 

76(5), 62, Fafl  – Stančík 75, 63, Sikora – Linzer 

63, 62, Mečíř – Rola 76(4), 64, 

ŠF: Martin – Reissig 46, 62, 

64, Al. Bedene – Raditschnigg 

63, 61, Fafl  – Brunner 76(4), 

63, Mečíř – Sikora 63, 61, 

SF: Al. Bedene – Martin 63, 26, 

75, Fafl  – Mečíř 64, 64, F: Al. 

Bedene – Fafl  60, 20 skr.

Štvorhra, 1. kolo: Pažický, Sikora (1) – Fábik, 

Studený 61, 62, Mrozek, Sekula – Fafl , Micha-

lička 64, 36, 11:9, Estivariz, Onciu (4) – Janúch, 

Mydla 64, 64, Neuchrist, Weissborn – Horanský, 

Martin 16, 61, 10:6, Horečný, Janči (2) – Eames, 

Horný skr., ŠF: Pažický, Sikora – Mrozek, Sekula 

62, 63, Horečný, Janči – Brunner, Wirlend 76(3), 

61, SF: Pažický, Sikora – Neuchrist, Weissborn 

61, 06, 10:0, Kowalczyk, K. Rams – Horečný, 

Janči 63, 64, F: Pažický, Sikora – Kowalczyk, 

K. Rams 63, 75.   

Trofej zostala doma
Martin Kližan sa po Filipovi Poláškovi 

stal druhým slovenským víťazom Miroplast Open

Na tretí ročník 10-tisícového tur-

naja Miroplast Open v Stupave 

prišli v sobotu 1. augusta one-

skorenci – a mali smolu. Sedem 

hráčov zo zahraničia malo štvor-

minútové meškanie a do pavúka 

sa nedostali. Na slovenských hrá-

čov – čakateľov - sa tak usmialo 

šťastie, mohli si v Stupave zahrať. 

Na turnaj sa prihlásilo 61 tenistov, 

z nich bol najúspešnejší 20-ročný 

Martin Kližan, ktorý sa tešil z prvej 

seniorskej trofeje.

tin Kližan (328. v rebríčku) a ten ju 
aj splnil. Pre hráča NTC to bol viac 
- menej ľahší turnaj, potrápil ho len 
krajan Zalán Klempa, 
s ktorým v osemfi ná-
le stratil jediný set. 
Vo finále Kližanovi 
vzdoroval 22-ročný 
Čech Jiří Školoudík 
(553.) vyše dve ho-
diny, ale přerovský 
rodák sa, tak ako vla-
ni, aj v tomto roku 
musel uspokojiť iba 
s účasťou vo fi nále.

Štvorhru vyhral 
poľský pár Mateusz Kowalczyk – Gr-
zegorz Panfil. Nepríjemnosťou v 
úvode deblového turnaja bola neúčasť 
Čecha Železného, ktorý pre autone-

hodu a úraz nemohol nastúpiť na 
zápas prvého kola.

Supervisorom ITF bol v Stupa-
ve známy medziná-
rodný arbiter László 
Nyírő z Maďarska, 
ktorému asistovali 
slovenskí rozhodco-
via Michal Galbáč 
a Bibiana Legnav-
ská. Organizátorsky 
mi ako riaditeľovi 
turnaja výdatne po-
máhal Martin Kova-
čovič. Po dvoch stu-
pavských ročníkoch 

by sa roku 2010 Miroplast Open mal 
sťahovať do iného dejiska.

Peter ČÍŽEK,
riaditeľ turnaja

Víťazi dvojhry 
na Miroplast Open

2007 Filip Polášek (SR)

2008 Michal Tabara (ČR)

2009 Martin Kližan (SR)

Peter ČÍŽEK, 
riaditeľ turnaja 
Miroplast Open
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Víťazstvo vždy teší, najmä vtedy, 
keď ide o prvé, ako to je v tomto prí-
pade. Je načase, aby som sa odpichol 
a hral už väčšie turnaje.

 Máte za sebou sériu dobrých 
výsledkov. Čomu to pripisujete?

Mám nového trénera, Ladislav 
Simon je super. Pracujem s kondič-
ným trénerom Ivanom Gabovičom, 
ktorý sa venuje aj Hrbatému. Keď 
spoločne trénujeme, tak ma Do-
mino ťahá, donúti ma vždy tvrdo 
makať. Ako fyzioterapeut mi pomá-
ha Zdenko Ďuriš, aj vďaka nemu sa 
cítim veľmi dobre.

 Ako by ste oznámkovali svoj 
stupavský fi nálový výkon?

Na dva mínus. Mohol som hrať 
lepšie forhend, dať viac víťazných 
lôpt. Mal som rezervy, lebo som 
trochu cítil únavu. Celý týždeň som 
zle spal a mám pocit, že koncom 
turnaja začalo na mňa čosi liezť. 

 Za okolností, že sa táto desaťti-

sícka nehrá doma, ale v zahraničí, 
asi by ste takýto turnajový týždeň 
vynechali.

Je to tak. Už by som nemal hrať 
10-tisícové turnaje kategórie futu-
res. Hralo sa však doma, tak som 
si to chcel vyskúšať. Aj to, či som 
naozaj taký slabý, že neviem takýto 
turnaj vyhrať (smiech). Ale mám 
na to!

 Už vás podpichovali, že vám 
chýba turnajové víťazstvo?

Áno, takže som rád, že som už vy-
hral... Bol som veľmi motivovaný.

 V posledných týždňoch ste uro-
bili zopár skokov v rebríčku. Aká 
je vaša vízia, kde by ste sa chceli 
vidieť koncom roka?

Pôvodne som pomýšľal aj na 

kvalifi káciu US Open. Ale to som 
už nestihol. Nerobím si rebríčkové 
plány. Potrebujem hrať čo najlepšie, 
aby som raz dosiahol stovku. Po 
tom som vždy túžil.

 V NTC sa v poslednom období 
trochu zmenili podmienky. Ako je 
to vo vašom prípade?

Som spokojný. Vyhovuje mi, že 
mám trénera. Neplatím ani za kurty 
v NTC. Teraz sa vlastne o mňa stará 
tím ľudí a trénujem s hráčmi pripra-
vujúcimi sa väčšinou v NTC. 

 Na nohe máte výrazné tetova-
nie. Čo vyjadruje?

Ešte nie je kompletné. Je to kríž 
s ostňami a v strede bude nápis fa-
mily. Vybral som si to v tetovacom 
štúdiu.

 Čo na to povedalo vaše okolie, 
a hlavne rodičia?

Chalanom sa to páči. Mama sa 
trochu zľakla. Ale nenamietala. 
Otec povedal, že vypadám ako 
poznačený väzeň... Ale napokon to 
aj on prijal. 

 Ľudia okolo vás vravia, že ste 
si utriedili priority, v hlave ste si 
to všetko zrovnali a myslíte viac 
na tenis.

Je to pravda. Tréneri Simon aj 
Gabovič ma posúvajú. Debatu-
jem s nimi nielen o tenise, ale aj 
o osobnom živote. Hovorieval som, 
že sa to časom zlepší. Nie je to ešte 
stopercentné, ale verím, že to bude 
iba lepšie...

Zuzana WISTEROVÁ

Keď sa začiatkom mája ujal 
tréner Ladislav Simon Martina 
Kližana, bol hráč NTC v siedmej 
stovke rebríčka. Pravda, už pred 
rokom bol juniorský šampión Ro-
land Garros 2006 v počítači 342. 
Ale prišli zdravotné problémy, ktoré 
talentovaného ľaváka vo februári 
zrazili až na 745. miesto.

Bratislavčan sa postupne znovu 
vzmáha. Z tretieho tohtoročného 
fi nále na úrovni turnajov kategórie 
futures (celkove v kariére piateho) 
konečne vyťažil víťazstvo. 

Ako kvalifikant uhral v júni 
cenné štvrťfi nále na prostějovskom 
challengeri a body si pripísal aj 
v Umagu, kde sa kvalifi koval a po 
druhý raz v kariére si zahral turnaj 
na okruhu ATP.

„Naša spolupráca mi trochu 
pripomína obdobie, keď som za-
čínal s Magdou Rybárikovou. Zo 

začiatku to ide naozaj dobre,“ 
poznamenal tréner Simon, ktorý 
doviedol Rybárikovú z tretej sve-
tovej stovky do prvej päťdesiatky. 
Koncom apríla sa ich spolupráca 
skončila, Simon sa ujal Kližana.

„Som rád, že niektoré veci, ktoré 
som sa usiloval zapracovať do 
Martinovej hry, začínajú fungovať 
a prinášajú ovocie. Teší ma, že sem-
tam sa vyberie aj na sieť. Technicky 
si zlepšil servis. Ale stále je na čom 
pracovať.“

V známkovaní stupavského fi -
nálového výkonu sa tréner vzácne 
zhodol so zverencom. „Bol to výkon, 
ktorý by som hodnotil ako dobrý. 
Medzi dvojkou a trojkou. Ale fi nále 
býva trochu iné ako bežný zápas, 
lebo hráči si uvedomujú, že história 
si pamätá víťazov a nie zdolaných. 
A svoje zohráva aj rozdiel v bodoch 
a prémiách,“ dodal Simon. (zw)

Simon sa zhodol so zverencom

Pri prvom seniorskom 

turnajovom víťazstve 

nechýbala Martinovi 

K l ižanovi  v  Stupave 

podpora najbl ižš ích 

– trénerov a spolupra-

covníkov, rodičov, pria-

teľov. Aj keď je deko-

rácia na desaťtisícke 

veľmi skromná, prejavil 

20-ročný hráč Slávie 

Agrofert STU pri pre-

beraní trofeje úprimnú 

radosť.

Miroplast Open 2009 – zľava 
Čech Jiří ŠKOLOUDÍK 
a víťaz Martin KLIŽAN

Martin KLIŽAN s trénerom Ladislavom SIMONOM na turnaji v Umagu

Kližan: Je načase 
odpichnúť sa!
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Na turnaji štartovali hráči z celej 
Európy a jedna tenistka z Austrálie. 
Najväčšie zastúpenie mal slovenský 
tenis. I keď do kvalifikácie bolo 
medzi chlapcami v akceptácii asi 
50 náhradníkov, napokon v pavúku 
bolo len 28 hráčov a medzi dievča-
tami iba 20. Myslím si, že systém 

odhlasovania v kvalifi kácii nie je 
v poriadku. Dúfam, že od budúceho 
roku, keď sa každý hráč bude musieť 
prihlásiť a odhlásiť cez IPIN, sa to 
zlepší. Z kvalifikácie do hlavnej 
súťaže postúpilo 8 našich: Balažia, 
Bujňák, Milučký, Sokolík a Tumová, 
Frantová, Valková a Ochotnická. 

Sokolík z kvalifikácie
do semifinále

Do hlavnej časti pavúka chlapcov 
nastúpilo 48 tenistov. Zo Slovákov 
si najlepšie počínali Michal Vošček 
a najväčšie prekvapenie turnaja 
kvalifikant Ivan Sokolík. Obaja 

sa prebojovali až do semifinále. 
Väčšie šance som dával Robovi 
Gašparetzovi. Po rôznych zrane-
niach ukázal kvalitný výkon proti 
jednotke turnaja Jurajovi Masárovi, 
ktorého zdolal 6:0, 7:5. Napo-
kon však po odovzdanom výkone 
prehral v osmičke s veľmi dobre 

hrajúcim Nemcom Wagnerom, 
ktorého prednosťami boli veľmi 
dobré podanie s útočným poňatím 
hry a s dobrým kraťasom. Turnaj 
vyhral nenápadne hrajúci Chorvát 
Filip Veger. Poradil si s našim Ha-
vajom a v semifi nále po trojsetovej 
bitke aj s ďalším domácim tenistom 
Michalom Voščekom. Škoda, že Mi-
chal nezvládol záverečný tajbrejk, 
keď mu k víťazstvu chýbali dve 
lopty. Vo fi nále dovtedy najlepšie 
hrajúci Wagner nezvládol úlohu 
favorita a po slabšom výkone bez 
podania a koncového úderu prehral 
3:6, 4:6.  

Vo štvorhre sa najviac darilo 
nášmu páru Filip Havaj – Filip 
Vittek. Na ceste k víťazstvu sa naj-
viac potrápili v dvoch tajbrejkoch 
s dvojicou Milučký – Sokolík. Vo 
fi nále hladko zdolali ukrajinský pár 
Malyšev - Zacharov 6:1, 6:2.

Česko-slovenské
vyvrcholenie dvojhry dievčat

V turnaji dievčat bolo v hlavnom 
pavúku 48 tenistiek. Do osemfi nále 
sa prebojovalo 5 slovenských hrá-
čok, medzi ktorými bola najväčším 
prekvapením staršia žiačka Marta 
Šramková. Tá potrápila aj neskor-

šiu víťazku Pernillu Mendesovú 
(zobrala jej set). 

Semifi nále dvojhry dievčat bolo 
česko-slovenskou záležitosťou. 
Podľa predpokladov  sa do neho 
prebojovali jednotka turnaja Lucia 
Butkovská, trojka Veronika Závod-
ská, štvorka Pernilla Mendesová 
a šestka Karolína Schmiedlová. 
Veľmi dobre hrajúca Lucia, ktorá 
na ceste do semifi nále stratila len 
7 gemov, podľahla Mendesovej, 
keď po vyrovnanom prvom sete 
prestala bojovať a prehrala 4:6, 1:6. 
Karolína Schmiedlová  takisto su-
verénne prešla medzi posledné štyri 
so stratou taktiež len 7 hier. Zdolala 
ľaváčku Závodskú 3:6, 6:2, 6:0 a vo 
fi nále odohrala vyrovnanú partiu s 
Mendesovou. Obidve tenistky boli 
veľmi nervózne, čo sa prejavilo aj 
na niektorých ľahkých chybách. Ale 
výmeny, ktoré dievčatá predviedli, 
boli na vysokej úrovni. V treťom 

sete trochu Karolíne odišli sily. Ví-
ťazkou sa stala Pernilla Mendesová, 
česká hráčka trénujúca v Přerove.

Pár Butkovská – Záteková
získal trofej

Dievčenskú štvorhru zaslúžene 
vyhral slovenský pár Lucia But-
kovská – Veronika Záteková. Vo 
fi nále zdolali Rakúšanky Dinhofovú 
- Heilovú 6:3, 6:4. Do semifi nále 
sa prebojovala ešte jedna Slovenka 
Michala Kuchárová po boku Men-
desovej. Neskorším víťazkám pod-
ľahli 4:6, 3:6.

Z pohľadu úspešnosti našich 

hráčov a hráčok je ďalším pozitívom 
to, že niektorí získali prvé body 
do rebríčka ITF (Sokolík, Lacko, 
Šimon, bratia Kianičkovci, Milučký, 
Marta Šramková, Frantová). Opäť 
sme videli na dvorcoch TK Žilina 
vydarené podujatie, na ktorom sa 
predstavili talentovaní hráči z ce-
lej Európy.  Turnaj sa uskutočnil 
v pohode aj vďaka profesionálnej 
práci českého rozhodcu Jiřího 
Adamovského. Akurát nám turnaj 
- podobne ako pred rokom - naru-
šilo počasie. Dievčenské štvorhry 
sa začali až v piatok.  Napokon sme 
však všetko zvládli. Potešilo nás, 
že aj zahraniční účastníci ocenili 
našu snahu a dobrú organizáciu. 
Veríme, že sa k nám radi vrátia 
aj v budúcnosti. Chcel by som sa 
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali 
pri organizácii turnaja.

Anton BLAŠKO,
riaditeľ turnaja

Naši ovládli štvorhry
Víťazstvá z turnaja ITF ŽILINA JUNIOR OPEN do Chorvátska a Česka

Tretí ročník medzinárodného juniorského turnaja 

ITF U 18 Žilina Junior Open 2009 vyhral Chorvát 

Filip Veger a Pernilla Mendesová z Česka.

Hrali 4 hodiny a 10 minút
Za pozornosť na Žilina Junior Open 2009 stojí rekordný zápas na 

úrovni ITF: naše hráčky Dominika Lacková a Silvia Tumová v prvom 
kole hlavnej súťaže zviedli medzi sebou súboj, ktorý trval 4 hodiny 
a 10 minút.

Dekorácia v Žiline - zľava Juraj PETRÁŠ, prezident TK, Jiří ADAMOVSKÝ, supervisor, víťaz dvojhry Filip VEGER, finalista Albert WAGNER, Anton BLAŠKO, riaditeľ 
turnaja, Milan ŠOŠKA, rozhodca, víťazka dvojhry Pernilla MENDESOVÁ a finalistka Karolína SCHMIEDLOVÁ
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Pre niekoho je to čudo, pre iných 
neživá hmota, ktorú sformovanú do 
guľata – lopty, či loptičky, používame 
hlavne v športe na rôzne hry - tenis, 
futbal, volejbal, basketbal, atď. Je 
loptička naozaj len bezduchou hmo-
tou? Je veľa rozprávok, kde do neživej 
hmoty vdýchli život. Ja tomu verím. 
Verím, že kto sa do loptičky zamiluje, 
oživí ju. Takto oživená loptička začne 
milovať a poslúchať svojho princa 
– osloboditeľa.

Loptička je pre toho, kto sa do nej 
zamiluje, veľmi krásna. Jej okrúhlosť, 
veľkosť, farba, vôňa a schopnosť 
pekne odskakovať, otáčať 
sa, rýchlo letieť – vysoko, 
nízko, či spomaliť do 
nežného letu bájneho 
vtáka Fénixa – to 
všetko vie v nás vy-
volať obdiv a lásku. 
Ak ju presne trafím 
(stredom výpletu) 
dokáže vyvolať nád-
herný zvuk, ktorý by 
svojou čistotou dokázal 
uspokojiť aj najlepšieho ladiča 
hudobných nástrojov. Zároveň vie 
letieť ako šíp. Alebo sa dokáže otáčať 
ako najlepšia tanečnica. Ale to nie 
je všetko! Dokáže aj dvojmetrových 
chlapov – silákov dostať na kolená, 
často aj na chrbát. Vie im spôsobiť 
bolesti ramena, lakťov či zápästia. 
Často vie priviesť súpera – svojho ne-
priateľa - do takého zúfalstva, že by si 
najradšej trhal vlasy. Vie súpera roz-
zúriť do takej miery, že sa prestane 
ovládať a triezvo rozmýšľať (zväčša 
si to odnesie nevinná raketa). Vie ho 
fyzicky a psychicky až tak vyčerpať, 
že po porážke sa ledva vytacká 
z dvorca a je zbavený aj o poslednú 
ilúziu, že bez lásky k nej nemôže čo 
i len pomýšľať na úspech.

Pre tých, čo ju nemilujú, je od-
porná. Raz je ťažká, inokedy ľahká, 
tvrdá, či mäkká. Raz je veľmi opot-
rebovaná, druhý raz priveľmi nová. 
Keď ju takýto hráč udiera, nemá 
pekný zvuk, pretože ju neráči trafi ť 
(bože, aké škaredé slovo) ani stredom 
výpletu (rakety). Aby toho ešte ne-
bolo dosť, niekedy ju trafí aj rámom 
rakety, čo ju naozaj poriadne zabolí. 
Potom nech sa nediví, že ho loptička 
neposlúcha. Nedá jej ani patričnú 
úctu správnym postavením pred, či 
pri údere. Beží k nej pomaly a ťarba-

vo. Vôbec ju nevie rozveseliť 
nejakou rotáciou alebo 

krásnym umiestne-
ním na súperovu 
polovicu. Naopak! 
Bezhlavo do nej 
trieska. Raz ju 
pošle do siete, 
inokedy ohrozu-
je divákov na 

tribúne. Často ju 
zahrá súperovi na 

téčko, či na kríž a ten 
už nemá problém z neho 

urobiť trhací kalendár.
Samozrejme, že loptičke sa takéto 

zaobchádzanie nepáči. V kúte dvor-
ca sa na neho nenávistne pozerá 
a chystá pomstu. Nie, nemám ťa 
rada a nepomôžem ti. Veď sa mi tak 
málo venuješ. Preto nevieš, čo máš so 
mnou robiť a dovolíš súperovi, aby sa 
on so mnou pozabával. Nedá sa nič 
robiť. Čo s tebou! Nájdem si iného 
pána – princa, ktorý sa mi bude viac 
venovať a bude ma lepšie chápať.

Loptička si zaslúži našu úctu. 
Zaslúži si, aby sme s ňou denne 
strávili niekoľko hodín, poláskali ju, 
pohrali sa s ňou a vyskúšali spoločne 
rôzne triky, aby sme potom v zápase 
spoločne zdolali súpera.

Ešte niečo prezradím o našej láske 
(loptičke).

Vie sa prispôsobiť každej dobe. 
Máme v dobrej pamäti hráčov, ktorí 
s ňou vedeli a vedia robiť hotové 
divy. Vedia ju roztočiť tak, že naša 
primabalerína po dopade 
odskočí tak do výšky, 
že nepozorných hrá-
čov až preskočí. 
O topspinoch by 
nám vedela lop-
tička rozprávať 
celé historky.

Vedela  by 
nám povedať aj 
o taktike a nie-
kedy aj o tom, 
ako sa teší, že nie-
čo poriadne vyvedie. 
Napríklad sa nechá dva 
razy vrátiť na druhú stranu 
- nie, aby súperovi ihneď ublížila 
(urobila okamžite bod), ale ho chce 
potrápiť. Dáva mu šancu vracať ju 
späť až tak často, že stratí aj posledné 
zbytky síl. Niekoľko takýchto výmen 
a z hráča, ktorý sa na začiatku hral 
na hrdinu, sa stane „mokrá sliepka“, 
ktorá sa po zápase ledva vlečie z kur-
tu. Vari vie to naše čudo, že súpera sa 
dá zdolať aj dobrou kondičkou?

Často nás loptička akoby skú-
šala.

Od súperovej rakety letí akoby 
ideálne na forhendový volej a zrazu 
pár metrov (či centimetrov?), a pred 
nami sa rozhodne zmeniť dráhu letu. 
A... aká hrôza! Veď nám letí priamo 
na telo! Čo teraz? Ak si s loptičkou 
nerozumieme, nemáme šancu takéto 
loptičky úspešne zahrať. Veľa hodín 
láskania a hrania volejov 
nám povie, ako sa táto 
nepríjemná loptička dá 
perfektne zahrať. Ak sme 
však s loptičkou v „rozvo-
de“, vie sa pomstiť! Často 
až inzultáciou. A verte, či 
neverte, vie takáto roz-
zúrená loptička poriadne 
poštípať a poudierať tak, že 
večer si na tele zbadáte pár modrín.

Loptička veľmi dobre vie, kto s ňou 
dobre zaobchádza. Potom sa nám 
nestane, že nám chce robiť zle. Vie, 
že sa na ňu tešíme, že ju nebudeme 
udierať raketou hlava – nehlava ako 
kladivom. Naopak. Vie, že sa bude-

me snažiť ju triafať čisto stredom 
rakety, v dostatočnej vzdialenosti 
pred telom, že ju vieme odprevadiť 
na spiatočnú cestu (súperovu polo-
vicu), dať jej potrebnú rýchlosť – ra-
zanciu. Alebo rotáciu, či už zhora 

alebo zdola (slajz alebo lift ) 
a zrazu ju odprevadíme 

na súperovu stranu so 
želaním, aby ju už 

nechal na pokoji, 
že ona si už svoje 
odrobila.

Čo má naša 
loptička rada? 
Určite sa veľmi 
teší, keď si nemusí 

veľmi často odierať 
svoju kožu o tvrdý 

povrch alebo ostrú an-
tuku, ale keď ju jej miláčik 

a pán pošle priamo zo vzduchu 
volejom alebo smečom - nechytateľne 
do súperovej polovice dvorca. Rada 
má aj prvé podanie – také rýchle 
a umiestnené, že sa ho súper ani 
nedotkne. Za to dostáva od divákov 
najväčší aplauz.

Nesmiem zabudnúť ani na jej 
citovú stránku. Taký stopbal, keď 
sa jemne, ako jarný vánok, prenesie 
cez sieť bez toho, aby to súper zacítil. 
Tomu už zostanú len oči pre plač. 
Loptičku dobehnúť nemôže.

Alebo taký lob. Vari niet pre ňu 
krajšej chvíľky, ako keď letí nad 
súperovou raketou a ten napriek 
svojej výške a výskoku ju nemôže 
zasiahnuť, a navyše ešte padne pár 
centimetrov pred základnú čiaru.

Ďalej sa teší, keď ju vieme poslať 
smerom von z dvorca tak, že ju súper 

buď nechytí, alebo ju ledva 
vráti. A už sa nestihne 

vrátiť. Loptička potom 
s jasotom letí do voľného 
poľa po víťazný fi ft ín.

A čo výmeny od zá-
kladnej čiary? Má ich 

rada, ale potrpí si na ich 
kvalitu. Preferuje hlavne 

čistotu úderov, ich dĺžku, pat-
ričnú rýchlosť a hlavne také umiest-
ňovanie, ktoré spôsobuje súperovi čo 
najväčšie problémy.

Loptička si naozaj zaslúži našu 
úctu. Správajme sa k nej tak, ako 

Loptička

Pokračovanie na s. 27

Uznávaný tréner Karol ŠAFÁRIK, člen 
Siene slávy slovenského tenisu, sa celý život 
venuje svojmu milovanému športu. Aj po 
sedemdesiatke trávi najviac času pri tenise 
ako tréner a metodik, ktorý zo svojich znalostí 
chce čo najviac odovzdať mladej generácii. Do 
nášho mesačníka prispel niečím, čím nebol 
doteraz známy – ako autor eseje o tenisovej 
loptičke. Do svojich slov expresívnym jazy-
kom pretavil všetko to, čo obsahuje tento 
šport. Prosím, čítajte. 
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si to zaslúži. Choďme do kolien, 
pokloňme sa jej, buďme vždy včas pri 
nej, a hlavne ju nespustime z očí. Veď 
je tak dravá, že niekedy sa pohráva 
nielen so súperom, ale aj s nami, 

čo ju máme radi. 
Nemajme jej to 

za zlé. Je to ve-
selá priateľka, 
niekedy až 
roztopašná. 
A chce sa tiež 
dobre zaba-

viť (aj na náš 
úkor).
Vrcholom je j 

umenia sú rôzne rotácie 
a odskoky. Pre svojich ctiteľov sa raz 
za čas vie roztočiť tak, že skočí tesne 
za sieť na stranu súpera, a potom 
sama od seba skočí späť k svojmu 
„šéfovi“ a urobí mu bod par excel-
lence.  

Čo naša loptička nemá rada?
Výhovorky, vykrikovanie, 

nadávky, lenivosť, ne-
pozornosť, drevené 
kŕčovité pohyby, ne-
sústredenie, poma-
losť, rozptyľovanie, 
nešikovnosť, strach 
a najmä to, keď ju 
pozorne nesledu-
jeme. Najviac však 
trpí, keď si ju celé 
dni, ba i týždne, vôbec 
nevšímame. Nezahrá-
vajme sa s láskou k lop-
tičke. Snažme sa týmto zlým 
vlastnostiam vyhnúť. Je azda ona na 
vine, že loptičku od súpera neviem 
odohrať späť? Či vari chceme, aby 
nás včas varovala a kričala – pozor 

letím, už som takmer pri tebe, nestoj 
tam ako drevo, ale rýchle sa postav 
tak, aby si ma mohol, pekne pred 
sebou, v správnom postavení, udrieť 
a umiestniť tak, aby si získal bod. 

Ešte k volejom. Akoby sme prichá-
dzajúcej loptičke nevenovali skoro 
žiadnu pozornosť. Veď som od súpera 
asi 10 metrov a ty sa nevieš pripraviť 
na úder! – kričí loptička. Prečo ne-
máš raketu pred telom pripravenú na 
úder? Prečo nie si správne natočený? 
A prečo sa na mňa poriadne nepo-
zeráš? Udieraš ma veľmi neskoro, 
až v záklone. Je vari volej obranný 
úder? A čo tvoje nohy? Prenesú ťa 
maximálne po kríž a tam zakotvíš? 
Spod siete ma ťažko pošleš tam, kam 
potrebuješ!

Loptička sa vie aj uraziť. Kedy? Ak 
ju nevidíme v celej jej kráse kam letí, 
ako sa otáča, aká je rýchla, či poma-
lá, či letí nízko nad sieťou, alebo po 

topspinových úderoch vysoko 
cez sieť, či zakotví pri 

základnej čiare, 
alebo sa motá 

niekde v stre-
d e  dv orc a 
alebo bočnej 
čiare. Hne-
vá ju, keď 
ju neudie-
rame v opti-

málnom bode 
(výške), keď sa 

neskoro  rozho-
dujeme ju vrátiť 

slajzom alebo lift ovaným 
úderom, alebo priamo. Vôbec nechá-
pe, prečo ju často (najmä v trénin-
goch) nechávame poskakovať dva 
i viac ráz, veď ona dobre vie, že je to 

aj tak proti pravidlám. 
Vie, že čo sa nena-
učíme v tréningu, 
nebudeme vedieť 
v zápase. Veď vo 
vyše 100-ročnej 
kariére videla 
dosť, aby moh-
la povedať, že 
čo sa nenaučíš 
v tréningu, to 
v zápase nebudeš 
vedieť. Čo z toho pre 
nás vyplýva? V tréningu 
sa koncentrujme na každý 
úder, snažme sa vybehať každú 
loptičku (aj keď je tesne vonku), ne-
udierajme do nej bezhlavo, snažme 
sa ju umiestniť tak, aby sme súperovi 

urobili čo najväčšie prob-
lémy, nehrajme v zá-

klone, so skrčenou 
rukou, bez správ-
neho postavenia 
a bez pohybu!

Na j v i a c  j u 
nahnevá, keď sa 
málo snažíme. 
O to viac sa roz-

čuľujeme a vyho-
várame. Málo sa 

koncentrujeme na hru, 
a preto ju často posielame 

do nenávidenej siete alebo 
autu. Alebo ju nahráme súperovi. Ak 
toto všetko robíme, zo zlosti lámeme 
rakety, či odpaľujeme loptičky až 
za plot.

Loptička
Dokončenie zo s. 22

ZÁVER

Áno! Vážne! Milujme a uctime si loptičku. Ona nás môže priviesť 
do raja (víťazstvo), ale aj do pekla (prehra). Vie z nás urobiť super 
športovcov – víťazov, uznávané osobnosti, boháčov, ale i ľudí, ktorí 
sú priemerní nielen v športe, ale aj v iných oblastiach.

Závisí to len od loptičky? Iste nie! Ona je iba ochotná pomôcť kaž-
dému, kto ju bude mať rád a stojí o jej priazeň. A to sú tí, ktorí sú jej 
sympatickí tým, že ju milujú, uznávajú, maznajú, chvália a venujú sa 
jej denne niekoľko (4 – 6) hodín. Po celý rok a roky.

Loptička, ktorá stojí dve eurá, nám môže priniesť aj niekoľko 
miliónov. Z radového občana urobiť hviezdu, váženého človeka. Nie 
lacnú celebritu.

Ak to s ňou myslíme len tak, polovičato, môže sa ľahko stať, že 
nám sťaží život, pretože sa dostatočne nevenujeme ani jej, ani škole, 
zamestnaniu, či rodine. Rozhodnime sa správne! Buďme s ňou dobrí 
kamaráti a spoločne víťazme!

Ak hľadáte

» doplnky výživy

» proteínové tyčinky

» energetické tyčinky

» hypotonické koncentráty

www.max-sport.sk

Skórujte na našich povrchoch

M.Cup s.r.o., Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
 +421 2 624 10 664, mcup@mcup.sk, www.mcup.sk
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Prievidza, TEJT U16
27. 7. 2009
C H L A P C I
D v o j h r a

Kvalifi kácia
1. kolo: Seidner – Amelin (Est.) 60, 36, 62, 

F: Whiteley (1-V. Brit.) – Páleš 60, 60, Polivka 

(2) – Januvka 61, 76(3), Hrabovský – Berezvai 

(Maď.) 26, 76(1), 20 skr., Lukačovič – Dobre 

(Rum.) 63, 75, Hegyi (7-Maď.) – Kostelanský 

60, 57, 62, Seidner – Turzík 62, 60.

Hlavná súťaž
1. kolo: Dubjel (1) – D. Chmielewski (Poľ.) 61, 

62, Caro – Bodiut (Rum.) 36, 62, 75, Lukačovič 

– Bednár (ČR) 62, 60, Daubner (6) – Valach 64, 

36, 63, A. Kianička (3) – Blaho 62, 61, Mayer 

(Rak.) – Páleš 62, 61, Pirot (Maď.) – Kostelan-

ský 60, 60, Whiteley (8-V. Brit.) – Hric 62, 60, 

Zeman (5) – Turzík 62, 61, Seidner – Amelin 

(Est.) 26, 64, 61, Hrabovský – Hegyi (Maď.) 64, 

63, Busby (4-V. Brit.) – Šimon 63, 64, Kmeťko 

(7) – Dobre (Rum.) 76(4), 61, L. Chmielewski 

(Poľ.) – Dzuroška 26, 60, 64, Ketyi (Maď.) 

– Louda (ČR) bez boja, Polivka – M. Kianička 

(2) 61, 61, 2. kolo: Dubjel – Caro 62, 64, 

Daubner – Lukačovič 63, 26, 75, A. Kianička 

– Mayer 62, 60, Whiteley – Pirot 63, 61, Ze-

man – Seidner 75, 61, Busby – Hrabovský 62, 

60, Kmeťko – L. Chmielewski 61, 63, Polivka 

– Ketyi 75, 63, ŠF: Dubjel – Daubner 76(6), 

64, Whiteley – A. Kianička 64, 60, Busby 

– Zeman 62, 61, Kmeťko – Polivka 62, 16, 62, 

SF: Dubjel – Whiteley 75, 76(6), Busby 

– Kmeťko 16, 62, 75, F: Busby – Dubjel 63, 61.

Š t v o r h r a
1. kolo: L. Chmielewski, D. Chmielewski 

(Poľ.) – Páleš, Hrabovský 60, 61, Zeman, 

Blaho – Lukačovič, Seidner 61, 36, 62, Bodiut, 

Dobre (Rum.) – Bednár, Kostelanský (ČR/SR) 

76(4), 63, Šimon, Mayer (SR/Rak.) – Hric, 

Valach 57, 60, 61, 2. kolo: M. Kianička, A. 

Kianička (1) – L. Chmielewski, D. Chmielew-

ski 61, 75, Dubjel, Polivka (4) – Zeman, Blaho 

61, 62, Whiteley, Busby (3-V. Brit.) – Bodiut, 

Dobre 60, 63, Kmeťko, Daubner (2) – Šimon, 

Mayer 61, 76(6), SF: M. Kianička, A. Kianička 

– Dubjel, Polivka 62, 64, Whiteley, Busby 

– Kmeťko, Daubner 63, 36, 76(7), F: M. Kianič-

ka, A. Kianička – Whiteley, Busby 63, 61.

D I E V Č A T Á
D v o j h r a

Kvalifi kácia
1. kolo: Budinská – Demčíková 63, 64, 

F: Mrázková – Hollosyová (1-Maď.) 60, 

62, Želinská (3) – Farkasová (Maď.) 60, 62, 

Lančaričová – Dudová 64, 63, Krištofovičová 

– Bordášová 61, 60, Ohrádková – Rybárová 

46, 62, 75, Ternuščáková – Gordanová 

(Rum.) 46, 64, 63, Jergerová (Rum.) – Bu-

dinská 64, 64.

Hlavná súťaž
1. kolo: Markušková (1) – Gábrišová 46, 63, 

63, Kermetová (USA) – Moldovanová (Rum.) 

61, 61, Lacková – Farkasová (Maď.) 60, 61, 

Krištofovičová – Kightová (8-V. Brit.) 64, 63, 

M. Šramková (4) – Fabianová (Maď.) 60, 60, 

Lančaričová – Susenkjová (Rus.) 63, 63, Pet-

risková – Ternuščáková 60, 61, Ondrušová 

(6) – Stachová 61, 64, Želinská – Matúšková 

(5) 62, 61, Ohrádková – Hollosyová (Maď.) 

61, 64, Mrázková – Svatíková 75, 63, Mar-

tinková (3) – Husáková 60, 62, Staruchová 

(7) – Perichová (ČR) 63, 75, Hadnaďová 

– Jergerová (Rum.) 64, 64, Ostrožlíková – La-

godová (Rus.) 62, 64, Tumová (2) – Drgalová 

63, 46, 75, 2. kolo: Markušková – Kermetová 

62, 63, Lacková – Krištofovičová 64, 75, M. 

Šramková – Lančaričová 63, 60, Ondrušová 

– Petrisková 46, 61, 61, Želinská – Ohrád-

ková 61, 62, Martinková – Mrázková 64, 60, 

Staruchová – Hadnaďová 64, 36, 64, Tumo-

vá – Ostrožlíková 61, 46, 63, ŠF: Markušková 

– Lacková 63, 64, M. Šramková – Ondrušová 

75, 62, Želinská – Martinková 75, 60, Tumo-

vá – Staruchová 61, 61, SF: M. Šramková 

– Markušková 75, 75, Tumová – Želinská 63, 

62, F: M. Šramková – Tumová 64, 61.

Štvorhra
1. kolo: Husáková, Svatíková – Hadnaďová, 

Krištofovičová 26, 75, 64, Ondrušová, Os-

trožlíková (3) – Gordanová, Moldovanová 

(Rum.) 61, 61, Ohrádková, Kermetová (SR/

USA) – Jergerová, Perichová (Rum./ČR) 63, 

62, M. Šramková, Lagodová (SR/Rus.) – Kigh-

tová, Gábrišová (V. Brit./SR) 63, 64, Lacková, 

Stachová (4) – Mrázková, Lančaričová 64, 

63, Petrisková, Matúšková – Hollosyová, 

Farkasová (Maď.) 60, 60, 2. kolo: Markuš-

ková, Tumová (1) – Husáková, Svatíková 63, 

62, Ondrušová, Ostrožlíková – Ohrádková, 

Kermetová 63, 62, M. Šramková, Lagodová 

– Lacková, Stachová 64, 63, Petrisková, 

Matúšková – Staruchová, Martinková (2) 

63, 63, SF: Markušková, Tumová – Ondru-

šová, Ostrožlíková 61, 62, M. Šramková, 

Lagodová – Petrisková, Matúšková 61, 63, 

F: Markušková, Tumová – M. Šramková, 

Lagodová 63, 16, 63.

Dubjel 
siahol na dno síl

Technicky dobre vybavení tenisti 
priniesli do turnaja osvieženie v 
podobe aktívneho prístupu k zís-
kavaniu bodov a na svojich súperov 
vyvíjali neustály tlak. To naznačo-
valo, že sa v Prievidzi schyľuje k 
čisto zahraničnému fi nále, navyše 
hráčov z jednej krajiny. 

Napokon nasadená jednotka 

Martin Dubjel zo Slávie Agrofert 
STU siahol na dno svojich síl a po 
trojhodinovom boji veľmi kvalitné-
ho tenisu v tajbrejku tretieho setu 
semifinálového zápasu zvíťazil a 
vyradil favorita na celkového víťa-
za. Aj keď v tomto prípade hráča z 
kvalifi kácie. No napriek prehre má 
Luis Whiteley veľké predpoklady 
zaradiť sa medzi špičku európskeho 
juniorského tenisu.

Aj druhé semifi nále medzi Tomá-

šom Kmeťkom a Jackom Busbym 
prinieslo kvalitnejší tenis ako ne-
skoršie fi nále. Hráč z Veľkej Británie 
bol v koncovke úspešnejší a prebo-
joval sa do záverečného zápasu.

Finále zaostalo za semifinálo-
vými zápasmi, hlavne zo strany 
Dubjela, ktorý nezačal dobre. Robil 
množstvo nevynútených chýb a 
hráč z Veľkej Británie to dokonale 
využil na jednoznačné víťazstvo 
6:3, 6:1.

Štvrťfinále
domácou záležitosťou

V súťaži dievčat dominovali 
slovenské hráčky, ktoré nedali 
zahraničným súperkám šancu. Už 

štvrťfinále bolo domácou záleži-
tosťou. Turnaj najlepšie zvládla 
bojovníčka Marta Šramková, ktorá 
musela v prvých kolách zabojovať o 
postup, avšak fi nálový zápas zvládla 
na výbornú a hladko a zaslúžene 
zvíťazila 6:4, 6:1.

Na záver môžem konštatovať, že 
turnaj splnil očakávania. Umožnil 
našim hráčom a hráčkam konfron-
táciu so zahraničnými. Ďakujem 
sponzorovi - spoločnosti Slovaktual 
s.r.o, ktorá fi nančne podporila toto 
podujatie. Turnaj mal priebeh k 
spokojnosti všetkých jeho účast-
níkov. 

František VRTÁK,
riaditeľ turnaja

Víťaz Jack BUSBY z Veľkej Británie a slovenský finalista Martin DUBJEL

Šramková na výbornú
Slovaktual Cup v Prievidzi má britského víťaza dvojhry, Kianičkovci vyhrali štvorhru

Slovaktual Cup v Prievidzi, tretí ročník turnaja TEJT 3 U16, 
priniesol najvyššiu úroveň z doterajších ročníkov. Hlavne v kategórii 
chlapcov, v ktorej k vysokej úrovni prispeli hráči z Veľkej Británie 
Jack Busby a kvalifi kant Luis Whiteley. 

Slovenské finalistky v Prievidzi - víťazka Marta ŠRAMKOVÁ a Silvia TUMOVÁ

2828   



Už niekoľko rokov sa zaujímam 
o tenisové dianie v kategórii detí 
do 9 rokov - ako tréner, ale aj ako 
organizátor detských tenisových 
turnajov. Treba povedať, že sa tu 
stretávam často s pozitívnymi strán-
kami. Pravda, stane sa, že sa objavia 
aj negatíva.

V poslednom období zasiahla túto 
činnosť nízka populácia. Roky, keď 
nebolo zriedkavosťou, že na turnaj 
detí do 9 rokov nám prišlo 35 a viac 
chlapcov aj dievčat, sú preč. Ak v 
súčasnosti príde 20 detí, hovoríme, 
že je to veľmi dobré. 

Z tenisových oddielov a klubov 
cítiť maximálnu snahu podporiť 
každého, kto prejaví záujem o tenis. 
Podobnú starostlivosť zabezpečujú 
regionálne zväzy, ale i STZ. 

Chcem na základe viacročných 
skúseností, ale hlavne sledovania 

účasti, predložiť na diskusiu návrh. 
Už niekoľko rokov organizujeme - a s 
dobrými výsledkami - Detský Davis 
Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP, ktorý 
každý rok vrcholí celoštátnym fi ná-
lovým kolom. Tomu, samozrejme, 
predchádzajú regionálne, oblastné 
a klubové kolá. Pre účasť v celoštát-
nom fi nálovom kole sú spracované 
všeobecné ustanovenia, v ktorých sa 
stanovuje účasť z každého regiónu. 
A tu, myslím, že je veľmi nespra-
vodlivé, keď paušálne stanovujeme 
účasť z každého regiónu jednotne 
– po tri družstvá – bez toho, aby 
sme zhodnotili aká účasť bola v 
oblastných kolách. Dnes tieto údaje 
nie je problém nájsť na internetovej 
stránke STZ. 

V oblastných kolách zazname-
návajú pravidelne najvyššiu účasť v 
Stredoslovenskom (34 %) a Západo-

slovenskom (31 %) regióne. Nižšiu 
účasť majú vo Východoslovenskom 
(16 %), o niečo vyššiu v Bratislav-
skom regióne (20 %). Porovnával 
som roky 2006 - 2009. V celoštátnom 
fi nále je účasť rozdelená pravidelne 
po 25 percent, respektíve po tri druž-
stvá chlapcov a dievčat. Uvádzam 
jeden príklad z roku 2007: v oblast-
nom kole vo Východoslovenskom 
regióne štartovalo 17 družstiev, na 
celoštátne fi nále bolo nominovaných 
6 družstiev, čo predstavuje 35,3 %. 
Západ a Stred mali účasť v regionál-
nych kolách po 36 družstiev, ale na 
celoštátne fi nále mali určenú nomi-
náciu tiež 6 družstiev, čo predstavuje 
len 16,6 % z účasti. Tu poukazujem 
na nespravodlivosť.

Spracovateľ kritérií môže na-
mietať, že je to dané. Ale kým je 
to dané? Spracovateľom. Preto 

navrhujem prehodnotiť tieto krité-
riá. Od oblastných kôl do konania 
celoštátneho fi nále aj v tomto roku 
uplynú 4 mesiace. Už je známa účasť 
a za tento čas sa dá predsa stanoviť 
spravodlivý kľúč, podľa ktorého by 
sa postupovalo a určovala účasť v 
celoslovenskom finále. Nebola by 
tak diskriminovaná snaha Západo-
slovenského a Stredoslovenského 
regiónu a jeho oddielov a klubov a 
ich úsilie o zapojenie čo najväčšieho 
počtu detí do súťažného tenisu. 

Uvažujme nad zmenou stere-
otypu. Treba nájsť kritériá, ktoré 
by zohľadňovali snahu oddielov a 
klubov mať čo najviac detí v týchto 
súťažiach. O to by malo ísť všetkým. 
Nielen na najnižšej úrovni, ale hlav-
ne organizátorom týchto podujatí.

František KOPÁL,
Partizánske

Názor pána Kopála, dlhoročného 
úspešného trénera a funkcionára, 
predstavuje jednu polohu názorov 
na tvorbu postupových pravidiel 
v súťažiach družstiev, prípadne i 
jednotlivcov. Uvedené číselné údaje 
sú správne a vyjadrujú kvantitatívny 
pohľad na záujem o detský tenis v 
jednotlivých regiónoch. Stretávam 
sa i s inými pohľadmi na tvorbu 
postupových kľúčov. 

Jedným z nich je názor, že upred-
nostnení by mali byť úspešní, t.j. 
kritériom by boli výsledky uplynu-
lých rokov. Ak by sme napríklad zo-
brali umiestnenia na medailových 
pozíciách v Detskom Davis Cupe a 
Fed Cupe v doterajších ročníkoch, 
dostali by sme odlišné poradie jed-
notlivých regiónov. Najviac medailí 
8 (4 – 1 – 3) získali družstvá Zápa-
doslovenského regiónu, nasleduje 
Bratislava 7 medailí (4 – 2 – 1), 
Východoslovenský región 6 (0 – 5 
– 1) a Stredoslovenský región 3 (0 

– 0 – 3). Takýto názor by som na-
zval kvalitatívny pohľad na tvorbu 
postupových pravidiel. 

Vyskytuje sa i názor, že obmedzo-
vať by sa mali najslabší, t.j. cieľom 
je dosiahnutie väčšej vyrovnanosti. 
Môžeme urobiť poradie 
podľa počtu umiest-
není na posledných 
x miestach a znova 
by sme dostali od-
lišné poradie regi-
ónov. Všetky po-
dobné údaje majú 
určitú výpovednú 
hodnotu a poskytujú 
informácie, s ktorými by 
sme mali pracovať. Ale pripomína 
mi to hru s číslami a hľadenie rieše-
nia, ktoré je pre mňa výhodné. 

Zmyslom Detského Davis Cupu 
a Fed Cupu je totiž niečo iné, čo 
nakoniec naznačuje aj pán Kopál. 
Hlavným zmyslom je pritiahnuť k 
tenisu, či v širšom zmysle k pravi-

delnému športovaniu, čo najviac 
detí. Príťažlivé súťaže sú vhodným 
prostriedkom, ich spájanie s atrak-
tívnym Davis Cupom, či Fed Cu-
pom, vytvára priestor na motiváciu 
detí, na ich približovanie veľkým 

športovým vzorom, ktoré nás 
v týchto súťažiach preslávili. 

Pozitívne vnímame aj sku-
točnosť, že ide o tímovú 
súťaž, kde si úspech vy-
žaduje komunikáciu a 
spoluprácu členov tímu, 
ich podriadenie spoloč-

nému záujmu. Z tohto 
pohľadu sú najdôležitejším 

článkom súťaže oblastné kolá. 
Tu by mali deti odohrať čo najviac 
zápasov, tu by sa mali najviac tešiť z 
hry. V tomto majú výhodu oblasti, 
kde štartuje väčší počet družstiev, 
pretože je možnosť odohrať čo 
najviac stretnutí a teda i zápasov. 
Z oblastných kôl sa postupuje na 
regionálne kolá, kde už vo všetkých 

regiónoch štartuje rovnaký počet 
družstiev a majú tiež rovnaký for-
mát. Postup je určitou nadstavbou a 
odmenou najlepším. Postupujúcich 
má inšpirovať k ďalšej príprave, k 
snahe stále tenisovo rásť a ukázať 
svoje zručnosti v následných ko-
lách. Výzva je aj pred družstvami 
a hráčmi, ktorí nepostúpili. Je to 
výzva k ďalšej príprave, k zdoko-
naľovaniu a existuje veľa príkladov, 
že pracovitosť môže priniesť úspech 
už nabudúce. Do záverečného ce-
loštátneho kola v NTC postupujú 
po tri najlepšie družstvá z každého 
regiónu. Na medailových pozíci-
ách môžu takto fi gurovať najlepšie 
družstvá, môžu byť dokonca aj z 
jedného regiónu. Považujeme to za 
spravodlivé (rovnaký je i postup na 
majstrovstvá Slovenska mládežníc-
kych družstiev) a dokumentuje to i 
záujem STZ, aby tenis napredoval 
vo všetkých oblastiach Slovenska. 

Tibor MACKO

Odpoveď prezidenta zväzu

Hlas z hnutia: 
Zmeňme postupový kľúč

Zapojte sa do diskusie o Detskom Davis Cupe a Fed Cupe s Nadáciou SPP

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 
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Slovenský tenis reprezentovali 
Dávid Čeľovský (VSE TK Akade-
mik Košice) a Karolína Schmiedlo-
vá (TK Mladosť Košice). V turnaji 
štartovalo 54 chlapcov a 52 dievčat 
vo veku do 15 rokov.

V dvojhre chlapcov Čeľovský 
nebol nasadený, avšak turnaj ho 
zastihol v dobrej forme. V úvod-
nom zápase zdolal hladko Švajčiara 
Th eilkasa 6:2, 6:2. Súboj rozohrali 
vonku, za stavu 2:0 pre dážď prešli 
tenisti na rýchly povrch do haly, 
kde náš hráč pokračoval v dobrom 
výkone a hladko vy-
hral.

Skvelé štvrťfinále

V 2. kole narazil na 14. nasade-
ného Panoulasa z Grécka, ktorého 
po výbornom výkone zdolal hladko 
6:0, 6:3. Mal veľmi dobré podanie, 
isté základné údery a súperovi 
nedal žiadnu šancu. Postúpil do 
osemfinále, kde ho čakal druhý 
nasadený hráč Botzer z Izraela. 
Zápas bol veľmi náročný, v prvom 
sete rozhodoval tajbrejk. V ňom 
náš hráč viedol 6:1, súper znížil na 

6:5, napokon však vyhral Dávid 
7:5. V druhom sete mal náš hráč 
šance v úvode, nevyužil ich a pre-
hral 0:6. Najlepší tenis priniesol 
tretí set. Čeľovský bol odvážnejší, 
agresívnou hrou rozhodol zápas vo 
svoj prospech (6:3) a postaral sa tak 
postupom do štvrťfi nále o príjemné 
prekvapenie.

Tu nastúpil proti českému re-
prezentantovi Jaloviecovi. Zápas 
bol veľmi dramatický a mal dobrú 

úroveň napriek tomu, že obaja hrá-
či mali za sebou v ten deň už ťažký 
duel. V prvom sete dominoval náš 
hráč, v druhom jeho súper. V roz-
hodujúcom sete náš tenista stále do-
ťahoval, z 1:3 na 3:3, za stavu 4:5 od-
vrátil niekoľko mečbalov. Defi nitíva 
padla v tajbrejku, ktorý rozhodol vo 
svoj prospech český hráč. Čelovské-
ho vystúpenie bolo úspešné. Potešil 
dobrou aktívnou hrou, kvalitným 
podaním a bojovnými výkonmi.

Smoliarsky žreb

V súťaži dievčat nás reprezento-

vala Karolína Schmiedlová. V pr-
vom kole mala ťažký žreb - narazila 
na Belgičanku Mestachovú, ktorá 
nakoniec vyhrala celý turnaj! Zápas 
sa hral v dôsledku nepriaznivého 
počasia v hale a rýchlejší povrch 
viac vyhovoval súperke. Tá hrala 
tvrdšie a mala nepríjemné umiest-
ňované podanie. Našej hráčke trva-
lo dlhšie, kým sa dostala do tempa. 
V druhom sete zo stavu 1:4 dotiahla 
na 4:4, škoda prehraného podania 

za stavu 5:5. Napokon prehrala aj 
druhý set 5:7. Karolína Schmiedlová 
štartovala aj v súťaži útechy, ktorú 
suverénnym spôsobom vyhrala 
(vo fi nále zdolala Trajkovú z Mace-
dónska 6:1, 6:0). Nepriaznivý žreb 
pri vylučovacom systéme turnaja 
ovplyvnil výsledok našej hráčky. 
Výkonnostne iste mala na to, aby sa 
prebojovala do záveru turnaja.

Ladislav MACKO,
tréner tenistov SR

Slovenskí tenisti sa nestratili
V Tampere sa zišli športovci na Európskom olympijskom festivale mládeže

EYOF – Európsky olympijský festival mládeže vo fínskom 
Tampere (18. – 25. júla) – bol prehliadkou mladých talentov, medzi 
ktorými nechýbali ani slovenskí tenisti. Fíni zorganizovali podujatie 
na vysokej úrovni. Tomu zodpovedala aj prítomnosť hostí na 
slávnostnom otvorení – fínskej prezidentky Tarje Halonenovej, šéfa 
MOV Jaquesa Roggeho, člena Európskej komisie Jána Figeľa, atď.

Tematínska 5, 851 05 Bratislava

email: sedven@centrum.sk 

mobil: 0905 604 975

www.sedven.sk

• tenisové ihriská

• nafukovacie haly

•  predaj a dovoz balenej 

antuky

• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 

areálov

•  inžinierska a projektová 

činnosť

• detské ihriská

V Tampere – zľava: Karolína SCHMIEDLOVÁ, tréner Ladislav MACKO, David 
ČEĽOVSKÝ
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CENNÍK INZERCIE 2009

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 € / SK poznámka vzor

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

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

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

210 x 297 1/1 580,89€ / 17 500Sk +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580,89€ / 17 500Sk sadzobný obrazec B

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

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

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

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

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

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

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 1,66-€ / 50,- Sk

každé ďalšie slovo 0,33-€ / 10,- Sk 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENÍM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%
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obrazec
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1/4 >
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sadzobný 
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vzor E
1/3 >
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sadzobný 

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
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obrazec
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1/1 >
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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

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk

Víťazi ITN OPEN
D V O J H R A

ITN 3 – 5 Michal Ábel

ITN 6 – 7 Radoslav Meravý

ŽENY Eva Filipová

Š T V O R H R A
MUŽI Michal Lipták, Pavol Forner

ŽENY Dana Kleinová, Zora Fiaminová

MIX Eva Filipová, René Parák

ITN Open v petržalskom areáli TK 
Právnik tš, Trčka&Kurek na Dudovej 
ulici potvrdil už známu a osvedčenú 
skúsenosť z podujatí, na ktorých sa 

schádzajú rekreační tenisti. Všetci 
sa tešia na stretnutie s tenisovými 
priateľmi, ale v neľútostných bojoch 
na dvorci si nič nedarujú.

Uprostred augusta sa zišlo v Bra-
tislave 60 tenistov. Aj keď mali tak 
ako tradične prevahu muži, počet 
20 žien je sympatickým prejavom 

stúpajúceho záujmu nežného po-
hlavia o turnaje ITN. Treba veriť, že 
na tento rekordný zápis nadviažu 
tenistky aj v dňoch 26. - 27. septem-
bra, keď sa v Národnom tenisovom 
centre uskutoční ďalší turnaj ITN 
- už 3. ročník Nashuatec Slovak 
Open. V tomto roku bude podpo-
rou nového projektu STZ s názvom 
„ZasportujSiOpen.sk“.

Nič si nedarujú!

Úspešné ženy na ITN Open – zľava: Zora FIAMINOVÁ, Norika GREGUŠOVÁ, Eva FILIPOVÁ, Ľuba KUŠÍKOVÁ • Víťaz 
Michal ÁBEL a finalista Erich SIEBENSTICH
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