
Janette Husárová (37) po dvoj-
ročnej turnajovej pauze naskočila 
do kolotoča a opäť získala titul vo 
štvorhre. Ten najnovší nepriráta 
k doterajším 24, lebo tie má z okru-
hu WTA a v Trnave sa hral turnaj 
ITF, ale pre bývalú fedcupovú repre-
zentantku Slovenska má svoje čaro.

„Do Trnavy som išla turnaj 
vyhrať,“ vraví majsterka sveta vo 
štvorhre 2002. Oslovila Češku Vorá-
čovú, šikovnú deblistku smerujúcu 
na trnavský turnaj a  plán vyšiel. 
Janette už trénuje len sporadicky, 
lebo za TC Radolfzell hrá nemeckú 
bundesligu a musí si akú-takú for-
mu udržiavať. „Stačí toľko, aby som 

získavala pre klub body,“ pozname-
náva. V tejto sezóne neprehrala ani 
jeden zápas, Radolfzell obhájil titul. 

Husárová si zaumienila opäť byť 
v rebríčku, kde bola najvyššie tretia 
na svete. Teraz, pochopiteľne, tak 
vysoko nerúbe. 

„Chcem si len zahrať. Po Piešťa-
noch, kde turnaj organizujem, aj  
v Prahe. Myslím však, že najmä pre 
mladé hráčky je dôležitá štvorhra. 
Mala by byť samozrejmosťou v ich 
programe, veď je to vynikajúci 
tréning na dvojhru...“ hovorí na 
margo absencie viacerých mladých 
tenistiek v deblovom pavúku.

(zw)

Správnym krokom bolo i posunutie na začiatok 
augusta, čím sa EMPIRE Trnava Cup stal v tomto 
termíne najväčším podujatím v Európe. Môžem 
potvrdiť, že účasť naplnila naše očakávania. Priví-
tali sme 10 hráčok z druhej svetovej stovky na čele 
s  minuloročnou víťazkou Sandrou Záhlavovou 
z Česka. V tomto roku sa nám nepodarilo prilákať 
hráčku z prvej svetovej stovky, čo je dôsledkom 
toho, že už začalo americké turné, ktoré vrcholí na 
US Open. Na druhej strane teší fakt, že sa k nám 
vracajú víťazky minulých ročníkov. Dôkazom je 
už spomínaná Sandra Záhlavová ako i  Yvonne 
Meusburgerová z Rakúska. Svedčí to o tom, že náš 
turnaj ide správnou cestou a hráčky sa v Trnave 
cítia príjemne. 

Opäť vyhrala Meusbergerová

Staronovou víťazkou dvojhry sa stala Meus-
burgerová, ktorá bola turnajovou trojkou a  vo 
fi nále si poradila s Bulharkou Elitsou Kostovou. 
Rakúšanka udržala počas turnaja pevné nervy 
a stabilnú hru v tých najdôležitejších momentoch. 
V kvalifi kácii sa predstavilo 12 Sloveniek, postup 
vybojovali Tabaková a  Karolína Schmiedlová. 
V hlavnej súťaži sa k nim pripojilo ďalších 7 do-
mácich hráčok. Najďalej - do štvrťfi nále – prešla 
lanská fi nalistka Juríková a  nasadená osmička 
K. Kučová.  Hrou zaujala aj Schmiedlová, ktorá 
v 1. kole takmer siahala na víťazstvo proti neskor-
šej víťazke. Na ťažký žreb doplatila Čepelová. Na 
nasadenú jednotku Záhlavovú v prvom sete mala 

setbal, ale ten súperka šťastne odvrátila a už si 
víťazstvo nenechala ujsť.  

Husársky kúsok Husárovej

Do štvorhry sa prihlásilo iba 12 párov. Najväč-
šia pozornosť sa upierala na Janettu Husárovú, pre 
ktorú to bol návrat do súťažného tenisu po pauze. 
Po boku Renaty Voráčovej sa jej podaril husársky 

kúsok, keď hneď svoj prvý štart po odmlke doká-
zala pretaviť na víťazstvo. Stále je vidieť, že Janetta 
to má v ruke a určite nebola náhoda, čo dosiahla 
vo svojej kariére. Jej fi nálovými súperkami boli 
Čepelová s Wienerovou, ktoré im dokázali vzdo-
rovať iba v prvom sete. 

Priebeh turnaja nebol počas celého týždňa 
narušený počasím a  do areálu si našlo cestu 
mnoho divákov, ktorí sa určite bavili pri špičko-
vom ženskom tenise. Rád by som na záver spo-
menul vyjadrenie supervisora ITF, že perfektne 
zorganizované podujatie spĺňa i kritériá turnaja 
z okruhu WTA.

Tomáš BOLEMAN,
riaditeľ turnaja 

Vyššia dotácia lákala
EMPIRE Trnava Cup 2011 zaujal pozíciu najväčšieho ženského turnaja na Slovensku

Na  v y novených 
dvorcoch TC EMPI-
RE Trnava sa usku-
točnil EMPIRE Tr-
nava Cup 2011 s do-
táciou 50 000 USD. 
Turnaj prešiel počas 
roka zmenami s  cie-
ľom prilákať kvalit-
nejšie hráčky. Najpodstatnejšou zmenou 
bolo zvýšenie dotácie turnaja, čím sa toto 
podujatie dostalo do pozície najväčšieho 
ženského turnaja na Slovensku. 

Slovenské štvrťfinalistky v Trnave Kristína KUČOVÁ a Lenka JURÍKOVÁ

Bez prehry v Trnave i bundeslige

Tomáš BOLEMAN

Finále EMPIRE Trnava Cup 2011 
DVOJHRA: Yvonne Meusburgerová (3-Rak.) - Elitsa Kos-

tovová (Bul.) 0:6, 6:2, 6:0

ŠTVORHRA: Janette Husárová, Renata Voráčová (SR/

ČR) – Jana Čepelová, Lenka Wienerová (2-SR) 7:6(2), 6:1

Janette HUSÁROVÁ (v pozadí Renata Voráčová) prijíma gratuláciu 
Miroslava HLAVNU, predsedu predstavenstva TC Empire Trnava
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Do kvalifikácie sa prihlásilo 
78 hráčov, čo je najvyšší počet 
účastníkov v  histórii turnaja. ,,V 
centre sa stretli tenisti z 15 krajín, 
aj z ďalekej  Kanady, Uruguaja či 
Austrálie. Viacerí sa do kvalifi-
kácie nedostali,“ povedal riaditeľ 
turnaja Peter Habán. Za vysokou 

účasťou nezaostávala ani hráčska 
kvalita podujatia. ,,Úroveň turnaja 
bola veľmi vysoká a  zaslúžili sa o 
to hlavne slovenskí tenisti. Všimol 
som si najmä dvojicu mladých 
hráčov, Filipa Havaja a  Patrika 
Fabiána. Napriek tomu, že obaja 
prehrali v  1. kole, podali dobrý 

výkon. Sú mladí, veľmi šikovní.“ 
Najúspešnejším Slovákom sa stal 

piaty nasadený Michal Pažický. Po 
výhre nad Rakúšanom Weiglhofe-
rom 6:2, 2:0 (skreč), Miklušičákom 
6:3, 6:4 a  Čechmi Konečným 3:6, 
6:2, 7:5 a Majsajdrom 6:4,6:4 sa 
prebojoval až do fi nále. Tam jeho 
víťaznú šnúru ukončil Čech Jan 
Šátral. Ich súboj bol vyrovnaný, 
Pažický sa nevzdával do poslednej 
výmeny, napokon prehral 7:6 (5), 
1:6, 4:6. Šátralovi sa na piešťanskej 
antuke naozaj darilo. S kraja-

nom Majsajdrom triumfoval aj vo 
štvorhre.

,,Finále dvojhry poznačila nervo-
zita. Obaja hráči si v prvých štyroch 
gemoch prehrali podanie. To sa 
v  mužskom tenise často nestáva. 
Vyhrať mohli obaja, nikto z  nich 
nemal jasne navrch,“ zhodnotil 
fi nále Habán. „S úrovňou turnaja 
aj správaním sa hráčov som veľmi 
spokojný. Vďaka patrí všetkým 
partnerom podujatia, hlavne fi rme 
Electrolux, ktorá ho sponzoruje už 
od jeho vzniku.“

V Piešťanoch vyhrali Česi
Do kvalifi kácie HSC Cup 2011 sa prihlásilo rekordných 78 hráčov

Areál HSC centra v  Piešťanoch ožil počas prvého augustového 
týždňa turnajom HSC CUP 2011. Mužský ITF turnaj s  dotáciou 
10-tisíc dolárov je piešťanskou tradíciou, tenisti odohrali už šiesty 
ročník. 

Michal  Pažický (na snímke 
s priateľkou) sa na HSC Cup 2011 
v  Piešťanoch dostal až do finále. 
Prehra s Čechom Janom Šátralom mu 
však chuť do hry nevzala.
 

 Ako ste sa pripravovali do Piešťan?

Hral som turnaj v Rakúsku, dostal 
som sa až do semifi nále, takže som si 
nestihol oddýchnuť. Do Piešťan som 
prišiel po viacerých trojsetových zá-
pasoch unavený a so zranenou nohou, 
ktorá mi robila problémy až do konca.

 Verili ste, že sa dostanete až do 
fi nále?

Na začiatku som si hovoril, že keby 
tam neboli Poliaci Gawron a Chadaj, 
mohol by som to dotiahnuť ďaleko. 
Prekvapilo ma, keď obaja vypadli v 1. 
kole. Potom mi viacero hráčov poveda-
lo, že ma považujú za favorita. Ja som 
sa tak necítil. 

 Napriek tomu sa  vám da-

rilo. Čo sa pokazilo vo finále?

Veril som si, ale fi nále som nezvlá-
dol. Nešlo mi podanie, nemohol som sa 
pri ňom poriadne oprieť do ľavej nohy. 
Od druhého setu som sa už trápil. Mal 
som v nohách kŕče, predýchaval som 
každú výmenu. Keby som bol vo fyzic-
kej pohode, vyhral by som na dva sety. 
Keď sa najbližšie so Šátralom stretnem, 
vrátim mu to. 

 Súper sa rozčuľoval, ale vy ste si 
zachovali chladnú hlavu...

Jediné, z  čoho som bol nervózny, 
bolo to, že som nevládal. Nechcel 
som hrať dlhé výmeny, tak som občas 
zbytočne riskoval. Triafal som veľa rá-
mov a malé auty. To, že sa Šátral hádal 
s rozhodcom a vykrikoval, som vôbec 
neriešil. Účasť vo fi nále ma povzbudi-
la, ale sa nestihnem ani zregenerovať 
a odlietam na Univerziádu do Číny. 
Myslel som si, že s  tenisom končím. 
Chcel som hrať už len ligy v Taliansku a  

Nemecku. Pripravujem sa bez trénera, 
mám obmedzené fi nančné možnosti. 
Ale keď dosiahnem takýto výsledok, 
vždy ma to motivuje. Uvidím, ako sa 
budem cítiť po návrate z Číny. 

 Máte nejaký talizman, ktorý vám 
pri tenise pomáha?

V  Piešťanoch bola so mnou pria-
teľka, to je taký môj talizman. Vždy 
sa mi dobre hrá, keď sedí pri kurte. 
Mrzí ma, že som finále nedotiahol. 
Víťazov si ľudia pamätajú, na druhých 
sa zabúda. Ale aj tak mám z výsledku 
dobrý pocit, dodal mi chuť ísť ďalej. 
Chcem hrať turnaje, aby som sa dostal 
aspoň do prvej päťstovky. Každý mi 
hovorí, že by som to mal ešte skúsiť. 
V nemeckej lige som mal trénera, ktorý 
mi povedal, že vo mne niečo je. Ukázal 
mi, na čom mám popracovať. Budem 
sa snažiť, možno to pôjde.

Stranu autorsky pripravila 
Katarína HABÁNOVÁ

Po piešťanskom finále 
dvojhry – zľava rozhodca 
Emil VRÁBEL, riaditeľ 
turnaja Peter HABÁN, 
finalista Michal PAŽICKÝ, 
víťaz Jan ŠÁTRAL, 
prezident STZ
Tibor MACKO

Pažický: Mám chuť hrať

Finále HSC Cup 2011
 v Piešťanoch

D V O J H R A
Jan Šátral  (ČR)  -  Michal 

Pažický (5-SR) 6:7(5), 6:1, 6:4

Š T V O R H R A
Lubomír Majsadr, Jan Šátral 

(4-ČR) – Adam Chadaj, Mi-

chal Konečný (2-Poľ./ČR) 

7:6(3), 7:6(4)
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Najlepšie družstvá v  Detskom Davis 
Cupe a  Fed Cupe s  Nadáciou SPP sa 
zídu v  septembri dvakrát – v  rámci re-
gionálnych kôl a  postupujúce družstvá 
v rámci celoštátneho fi nále v Národnom 
tenisovom centre. 

V  Košiciach už odohrali regionálne 
kolo Východ, ďalšie sú na programe v prvý 
septembrový víkend v Bratislave, Topoľča-
noch a Banskej Bystrici. Tímová súťaž do 
9 rokov má už pevné miesto v slovenskom 
tenisovom kalendári a NTC je už tradične 
rezervované v prvý októbrový víkend pre 
vyvrcholenie. Bude zaujímavé sledovať 
zlepšenie hráčov, ktorí pred rokom patrili 
medzi najmladších, získavali prvé skúse-
nosti, ale teraz sa už radia ku skúseným 
s  ašpiráciou na popredné umiestnenie. 
Veríme, že aj siedmy ročník podujatia, 
ktorým v predchádzajúcich rokoch prešli 
desiatky talentovaných detí, sústredí na 
kurty ďalšie nové nádeje, ktoré slovenský 
tenis v budúcnosti bude potrebovať.  

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

Najlepších čakáme v NTC
ORGANIZÁTORI 

REGIONÁLNYCH KÔL
B R A T I S L A V A

Právnik TŠ – Dudova

Z Á P A D
TC Topoľčany

S T R E D
TK Banská Bystrica

V Ý C H O D
Regionálne kolo odohrali 

18. – 19. 6. 20011.

TERMÍNY 2011
D O  9  R O K O V
Regionálne kolá:

3. – 4. 9. 2011

Celoštátne fi nále v NTC

30. 9. – 2. 10. 2011

D O  7  R O K O V
Klubové kolá

september – október 2011

Regionálne kolá

november 2011



Riaditeľ turnaja Peter Simčák 
genézu tenisových podujatí pod 
Tatrami odvíjal od Tatranskej 
štvorhry, na ktorej v čase federácie 
štartovali špičkoví čs. tenisti. „Po-
tom sa hral známy Satel Cup v Po-
prade, kde raz vyhral aj Karol Ku-
čera a naštartoval svoju najlepšiu 
sezónu. A teraz zakladáme tradíciu 
u nás, v Tatranskej Lomnici,“ pri-
pomenul Simčák, ktorý bol vďačný, 
že v prvom ročníku mohli väčšinu 
zápasov odohrať na popradských 
mestských kurtoch. „Verím, že 
o rok budeme mať pri našom centri 
dokončené aspoň dva z plánova-
ných štyroch dvorcov. Trúfame 
si urobiť dva turnaje kategórie 
futures za sebou,“ dodáva Simčák. 
Pýchou komplexu je hala s dvoma 
dvorcami s povrchom, na akom sa 
hrá na Australian Open. 

Obetaví organizátori mali vo 
fi niši Tatry Open starosti s  daž-
ďom, ktorý vyhnal semifi nalistov 
opäť do Popradu. Ale obe fi nálové 
stretnutia sa už hrali v  Lomnici. 

A v oboch bol hlavnou postavou 
hráč NTC Jozef Kovalík, ktorý 
po boku Adriana Sikoru vyhral aj 
štvorhru. Okrem toho, že sa cez 
záverečný víkend podarilo dvorce 
pred lejakom uchrániť plachtami, 
boli ľudia okolo Simčáka nachys-
taní tesne pred štvorhrou sypať na 
niektoré miesta suchú antuku, len 
aby boli hráči s dvorcom maximál-
ne spokojní. 

Na banneroch okolo dvorca sa 
vynímali logá prevažne lokálnych 
sponzorov. „Náš turnaj podporili 

dve desiatky fi riem. Chceme naučiť 
aj turistov, aby si našli v  budúc-
nosti cestu na tenis,“ dodáva šéf 
Tatry Open 2011. Ako tenisového 
fanatika potešilo Petra Smičáka 
víťazstvo Kovalíka, z novej hráčskej 
generácie ho zaujal 17-ročný Patrik 
Fabian. 

V minulosti s obľubou vyhľadá-
vali  Teniscentrum tenisti – seniori. 
Odteraz budú cestu do Tatranskej 
Lomnice pravidelne merať aj mla-
dí. Turnaj vznikol predovšetkým 
kvôli nim.

Tatry Open pre Kovalíka
V Tatranskej Lomnici sa predstavilo na ITF Futures 38 slovenských tenistov

Teniscentrum v Tatranskej 
Lomnici, s  jediným antuko-
vým dvorcom obklopeným 
sympatickým horským pen-
ziónom, bolo atypickým mies-
tom pre profesionálny turnaj 
v našich končinách. Premiéra 
Tatry Open, 10-tisícového 
podujatia kategórie ITF Fu-
tures, však bola vydarená zo 
všetkých stránok. Spoločen-
sky, no najmä športovo, lebo 
víťazstvo vďaka 18-ročnému 
Jozefovi Kovalíkovi zostalo 
na Slovensku.

Skok do päťstovky
Výdatný turnaj. Tri štvorhry bez 

straty setu a päť víťazných dvojhier 
s tromi trojseťákmi v druhej časti. 
Jozef Kovalík získal svoj druhý sing-
lový titul na turnaji ITF Futures. Po 
Bosne a Hercegovine prvý domáci. 

„Tento je o  trochu cennejší ako 
môj premiérový. Lebo som vyhral 
doma. To ma teší. A  získal som 
trofej aj za štvorhru. S  Adrianom 
Sikorom sme už v  Izraeli vyhrali 
spolu jeden turnaj, teraz sme si to 

zopakovali. Mal som naozaj nabitý 
program, no cítil som sa v  Tat-
ranskej Lomnici výborne,“ vravel 
Kovalík, ktorému 18 tatranských 
bodov pomohlo k ďalšiemu posunu 
v rebríčku. V januári bol pár prie-
čok za 1500., v auguste je už 451.  
Všetko ide podľa plánu, no trénera 
Ladislava Simona najviac teší, že 
Jozef, pripravujúci sa v  NTC, sa 
zlepšil najmä herne. 

„Celý turnaj hral kvalitné zá-

pasy. Dôležité je, že si uvedomuje, 
že jedine aktívna hra mu prinesie 
úspech. Pokrok urobil na returne, 
to rozhodlo aj vo fi nále s Čechom 
Lustigom, ktorý dával dve tri esá 
do gemu,“ rekapituloval finále 
v Tatrách Simon. Dvojica pokračo-
vala z Lomnice do Michaloviec na 
tretí slovenský futures, kde Kovalík 
nastupoval ako turnajová dvojka 
s  ambíciou potvrdiť príslušnosť 
v prvej svetovej päťstovke.

FINÁLE TATRY OPEN 2011
D V O J H R A

Jozef Kovalík (SR-3) - Daniel Lustig (4-

ČR) 6:2, 4:6, 6:3

Š T V O H R A
Jozef Kovalík, Adrian Sikora (SR-1) - Ma-

roš Horný, Jan Surovič (SR/ČR) 6:2, 6:1 

FAKTY
V turnaji štartovalo 38 Slovákov, v kvalifi kácii dvojhry nastúpilo 26 ✪ Do hlavného 

turnaja postúpilo päť: Vittek, Havaj, Masár, Fabian, Kubiš ✪ V hlavnom turnaji hralo 17 

Slovákov, na základe rebríčka najvyššie nasadený K. Čapkovič (400. ATP), ďalej Gombos, 

Kovalík, Sikora, Partl, Stančík, Daniš, Horanský, s  voľnými kartami Tomaško, Čiznár, 

Šproch, Simčák  ✪ Medzi účastníkmi boli dve juniorské svetové jednotky – vlaňajšia 

Maďar Fucsovics a aktuálna Čech Veselý (obaja skončili vo štvrťfi nále)

Zarobili si
Maroš Horný a Jan Surovič to v Tat-

ranskej Lomnici dotiahli až do fi nále 
štvorhry. Slovensko-český pár (hoci aj 
Surovič má podľa otca slovenský pô-
vod) spája nielen partnerstvo na tomto 
turnaji, ale aj jedna škola – University 
of Maryland. „Sú prázdniny, obaja sme 
doma, tak sme si zahrali. Ako študenti 
môžeme zarobiť toľko, čo minieme na 
ubytovanie a pobyt počas turnaja. A to 
sme aj minuli,“ vravel 23-ročný Horný, 
ktorý na americkej univerzite dostal 
vďaka tenisu štipendium a  pomaly 
už fi nišuje so štúdiom fi nančníctva. 
V  univerzitnom tenisovom rankingu 
mu patrí 106. miesto.

Aktéri štvorhry s riaditeľom turnaja Petrom SIMČÁKOM – zľava finalisti 
Jan SUROVIČ, Maroš HORNÝ a víťazi Adrian SIKORA, Jozef KOVALÍK

Víťazné gesto Jozefa KOVALÍKA

Stranu autorsky pripravila Zuzana WISTEROVÁ 1717  



Všetko podriadili tímu
O Ukrajine, daviscupovom súperovi Slovenska, píše šéftréner NTC Tibor TÓTH

Rok 2008:
začiatok spolupráce

Prvé stretnutie, na ktorom som 
sa zúčastnil, bolo v apríli roku 2008 
v druhej skupine euro-africkej zóny 
proti Egyptu. Hralo sa na Ukrajine 
v  Čerkasy. Ukrajinci hrali doma  

v  hale na veľmi rýchlom povrchu. 
V  prvý deň nastúpili v  dvojhrách 
Stachovskij s Bubkom. Obaja jasne 
dominovali a  potom získali spolu 
vo štvorhre aj rozhodujúci tretí bod. 
Boli to jednoznačné zápasy. Práve 
v  tomto stretnutí si prvý raz sadol 

na lavičku nový kapitán a  bývalý 
daviscupový hráč Orest Tereščuk, 
ktorý je kapitánom dodnes. Podľa 
môjho názoru práve tu sa začala 
nová éra ukrajinského daviscupo-
veho tímu. 

Rok predtým v  Grécku Dolgo-
polov nezvládol rozhodujúci piaty 
zápas, v ktorom prekvapujúco pre-
hral a  následne odmietol cestovať 
do Nigérie na súboj o  záchranu 
v druhej euro-africkej zóne! Aj toto 
je jednou z príčin, prečo v ďalších 
rokoch už Dolgopolov neodohral 
ani jeden zápas, navyše sa nedokázal 
dohodnúť s tenisovým zväzom ani 
začiatkom tohto roku pred súbojom 
s Holandskom. Nám neostáva iné, 
ako dúfať, že sa nedohodne ani pred 
stretnutím so Slovenskom, lebo, 
pravdu povediac, s Dolgopolovom 
by to už bolo veľmi silné sústo...

Kapitán
s autoritou a rešpektom

Zmena kapitána, ktorým sa stal 
Tereščuk, mimochodom ako hráč 

odohral najviac rokov (9) za ukrajin-
ský daviscupový tím, vniesla do tímu 
nový duch. Tím sa zomkol, aj bez 
Dolgopolova, a začal podávať veľmi 
dobré výkony a dosahovať výsledky. 
Tereščuk má u  hráčov prirodzenú 
autoritu, dokáže veľmi citlivo pri-
stupovať ku každému z nich a všetci 
ho rešpektujú. 

V  ďalšom stretnutí nastúpili 
Ukrajinci o  postup do I. euro-af-
rickej zóny proti domácim Írom 
v Dubline. V tomto čase ešte Mar-
čenko nebol výkonnostne na tom 
tak, aby bol v tíme. Bubka vtedy ešte 
nedosahoval výsledky, preto v dvoj-
hrách nastúpil Smirnov, ktorý oba 
zápasy prehral a  Stachovskij. Ten 
v  oboch dvojhrách zvíťazil a  tretí 
bod pridal vo štvorhre s  Bubkom. 
Hralo sa na syntetickej tráve. V sep-
tembri čakal Ukrajincov súboj proti 
Portugalsku. V ňom sa už do tímu 
dostal Marčenko, ktorý nastúpil až 
za rozhodnutého stavu v  nedeľu 
a zvíťazil. Portugalsko pricestovalo 
do Dnepropetrovska bez svojej 
jednotky zraneného Gila. Hralo sa 
v hale na harde. O prvý bod sa po-
staral Stachovskij, druhý pridal po 
bojovnom a dobrom výkone Bubka, 
ktorý v  kŕčoch porazil Machada 
a tretí získali Stachovskij s Bubkom 
vo štvorhre. Ukrajina zvíťazila 5:0 
a postúpila do I. euro-africkej zóny. 
Tu som si uvedomil, že tento tím sa 
stáva silným a veľmi odolným. 

Rok 2009: výhra nad
 Britániou bez Murrayho 

V marci  2009 žreb pridelil Urajine 
neľahkého súpera - Veľkú Britániu. 
Hralo sa v hale v Glasgowe na harde. 
Predovšetkým kvôli Andymu Mur-
rayovi. Ale ten ochorel. Víťazstvo 
vo Veľkej Británii Ukrajine uľahčila 
neúčasť britskej jednotky Andyho 
Murrayho. Briti s druhou garnitúrou 
nestačili a prehrali 1:4. 

V  tomto stretnutí prvý raz na-
stúpil Marčenko. Získal prvý dôle-
žitý bod, druhý pridaL Stachovskij, 
ktorý  spolu s  Bubkom zvíťazili aj 
vo štvorhre. Tento úspech Ukra-
jincom značne zvýšil sebavedomie. 
Prebojovali sa do play-off  o postup 
do svetovej skupiny, kde ich čakalo 

Keďže som strávil tri roky pri ukrajinskom 
daviscupovom tíme, rád by som priblížil súpera, 
ktorý nás čaká vo veľmi dôležitom a  ťažkom 
stretnutí na antuke pod otvorenou strechou 
v NTC 16. - 18. septembra. Po nie veľmi 
vydarenom daviscupovom marcovom 
súboji v  Portugalsku máme pred sebou, 
podľa môjho názoru, oveľa kvalitnejšieho 
súpera ako bolo Portugalsko. V roku 
2007 sa začala moja spolupráca so 
Stachovským a v úvode leta roku 2008 sa 
k Sergijovi pridal aj Bubka. Na základe 
toho sa začala aj moja spolupráca 
s  ukrajinským daviscupovým tímom. 
Absolvoval som s ním okrem jedného 
stretnutia v  Írsku všetky ostatné, 
vrátane prípravy.  

inskom
úpera, 
žkom
chou 
ľmi 
m

u, 

Tibor TÓTH s Daviscovým po-
három počas bratislavského 
finále 2005

Ukrajinský tím v  spoločenskom, zľava:  lekár tímu, Sergej BUBKA, kapitán Orest TEREŠČUK, Ivan SERGEJEV, 
Iľja MARČENKO, Sergij STACHOVSKIJ Pokračovanie na s. 23
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silné Belgicko s výhodou domáceho prostredia, 
ktoré aj dokonale využilo vo svoj prospech. Hralo 
sa na jeseň toho istého roku v  hale na antuke 
v Charleroi. 

Bol som dosť sklamaný z  Belgičanov. Na 
stretnutie pripravili veľmi zlý kurt – nerovný. 
Sťažovali sa naň hádam domáci ešte viac ako 
Ukrajinci. Dokonca sa stalo, že jeden deň sa dalo 
trénovať až večer, lebo na noc ho tak zaliali, že 
na druhý deň cez obed na ňom ešte stála voda. 
Aj návštevnosť bola dosť slabá, čo sa nedá pove-
dať o Veľkej Británii, kde bola hala zaplnená do 
posledného miesta. 

Skvelý prístup
celého tímu

Stretnutie v  Belgicku brali Ukrajinci veľmi 
vážne. Podriadili mu aj svoj program a spoločne 
všetci absolvovali týždeň pred daviscupovým 
stretnutím challengerový  turnaj v Holandsku, 
z ktorého sa potom presunuli do Belgicka. To je 
práve to, čo sa mi veľmi páčilo, že dokázali pre 
Davis Cup podriadiť svoj program a prispôsobiť 
sa bez jediného slova! To je jedna z vecí, keď sa 
začína formovať tím. Lebo Davis Cup je v prvom 
rade tímová súťaž a bez dobrého tímu sa výsled-
ky rodia ťažko. Do ukrajinskeho tímu pribudol 
práve v tomto stretnutí aj Karol Kučera senior, 
otec nášho bývalého úspešného reprezentanta, 
v pozícii vypletača rakiet. Stalo sa tak na zákla-
de toho, že v   súboji proti Veľkej Británii mali 
Ukrajinci dosť veľké problémy s  vyplietaním 
rakiet. Domáci sa o to vôbec nepostarali. Bol tam 
len miestny vypletač so strojom staršej výroby, 
a  keďže pán Kučera vypletal Stachovskému aj 
Bubkovi, keď trénovali na Slovensku, rozhodli 
sa využiť jeho služby aj pri Davis Cupe. Karol 
Kučera st. cestoval potom s Ukrajincami aj na 
neskorší súboj do Rumunska. 

Belgičania nastúpili v  tomto stretnutí v  naj-
silnejšom zložení: Ch. Rochus, O. Rochus, 
X. Malisse a S. Darcis. Ten bol, dovolím si po-
vedať, strojcom belgického víťazstva, lebo podal 

fantastický výkon a  získal dva body. V  prvom 
zápase zdolal Stachovského hladko v troch setoch 
a v poslednom, rozhodujúcom, aj Bubku. Belgiča-
nia zvíťazili 3:2 a postúpili. Na ukrajinskej strane 
veľmi dobrý výkon podali Stachovskij s Bubkom 
vo štvorhre, keď zdolali belgický pár Malisse, 
O. Rochus.  Marčenko zaostal za očakávaním 
a podľahol hneď v prvý deň v prvom zápase proti 
Ch. Rochusovi. Myslím si, že práve jeho zápas 
rozhodol o tesnom postupe Belgičanov.

Rok 2010: sklamanie
na antuke v Rumunsku

V  marci v  roku 2010 nastúpili Ukrajinci 
v  Dnepropetrovsku v  hale na harde proti Lo-
tyšsku, ktoré pricestovalo bez svojej jednotky 
Gulbisa a zvíťazili jednoznačne 4:1. V máji toho 
istého roku prehrali na antuke v Rumunsku 1:3 
(posledný zápas sa nehral pre dážď). Hanescu 
porazil Marčenka, Stachovskij Ungura, štvorhru 
Stachovskij s Bubkom prehrali a Hanescu pora-
zil Stachovského. Dovolím si tvrdiť, že toto bol 
najhorší výkon Ukrajincov v Davis Cupe. Tu sa 
ukázalo, že na antuke vonku sú ľahšie zdolateľní 
ako na harde v hale.

V tomto roku som sa už na marcovom stret-
nutí v Charkove nezúčastnil, lebo od novembra 
minulého roku som začal pracovať ako šéft réner 
mužov v NTC. Ukrajinci podľahli tesne 2:3 doma 
Holanďanom.

Dokončenie zo s. 18

Povrch, ktorý Ukrajincom najmenej vyhovuje, 
je antuka. Prehrali na nej dve stretnutia, aj keď 
so silnými súpermi, ale ich prejav na antuke bol 
menej výrazný - hlavne v Rumunsku. Marčenko 
nedokázal vyhrať na antuke v  Davis Cupe ani 
jeden zápas. Jediný set získal proti Rochusovi. 
Keď si pozrieme štatistiky z turnajov, tak okrem 
Dolgopolova majú všetci ukrajinskí hráči oveľa 
horšiu bilanciu na antuke ako na tvrdom povr-
chu. Stachovskij sa v posledných rokoch dokázal 
na antuke zlepšiť, ale aj tak je to hráč tvrdých 
povrchov. Vyhral tri veľké ATP turnaje na harde, 
z toho dva v hale a jeden na tráve. Bubka takisto 
uprednostňuje turnaje na harde.

Olexander Dolgopolov je najuniverzálnejším 
hráčom. Vie zahrať dobre na každom povrchu. 
Je to hráč, ktorý zaznamenal najväčší vzostup 
z Ukrajincov za posledné roky a  právom mu 
patrila aj 20. priečka svetového rebríčka. Je to 
veľmi šikovný, nevyspytateľný hráč s  výbor-
nou hrou, ktorý dokáže neuveriteľne meniť 
rytmus hry, má veľmi rýchlu a  šikovnú ruku 
a  jeho pohyb na kurte patrí tiež k  tým lepším.

Sergij Stachovskij je hráč, ktorý ťaží z výbor-
ného podania a pohybu na kurte. Má veľmi dobrý 
jednoručný bekhend, rezaný, ktorým sa dokáže 
výborne brániť a  meniť rytmus hry. Má dobrý 
prechod na sieť či už so samotnej medzihry alebo 
priamo po podaní. Disponuje aj kvalitným vole-
jom, čo už potvrdil viackrát aj vo štvorhre, do-
kázal vyhrať tri deblové tituly na okruhu ATP. 

Vie sa vyhecovať na daviscupové zápasy a proti 
Slovensku určite bude hrať na doraz.

Sergej Bubka je hráč s  výborným podaním, 
ktorý keď má deň, dokáže odservovať zápas. 
Dosť sa zlepšil aj v hre od základnej čiary. Snaží 
sa hrať nátlakový tenis, ktorý má postavený na 
výbornom pohybe. Býva však náladový a výkon 
mu kolíše. Má veľmi veľký fyzický potenciál. 
V Davis Cupe podával veľmi dobré výkony aj vo 
štvorhre. Hrávali spolu so Stachovským už ako 
juniori, takže sú zohratí.

Iľja Marčenko je hráčom, ktorý sa vypracoval 
vďaka vôľovým vlastnostiam. Na kurte nedaruje 
ani jeden fi ft ín zadarmo. Jeho tenis je založený 
na hre od základnej čiary. Dobre sa hýbe, viac-
menej sa snaží o dlhé výmeny a čaká na príležitosť 
kontrovať, čo sa mu práve dobre darí na harde. 
Skôr využíva rýchlosť hry súpera. Máva problémy 
s vlastným podaním. Tohto roku sa mu nedarí tak, 
ako posledné dva roky.

Ako zdolať Ukrajinu? Jediná cesta vedie cez 
antuku. A to čím pomalšiu, tým lepšie. Bude treba 
pripraviť pomalý a mäkký kurt. Zbrane, ktorými 
Ukrajinci disponujú, na pomalej antuke strácajú 
na svojej sile a dávajú nám väčšie šance na úspech. 
Nepúšťal by som sa s nimi do rovnocennej partie 
na tvrdom povrchu v hale. Budeme musieť vybrať 
tých správnych hráčov pre toto stretnutie a bude 
určite rozhodovať aj momentálna forma našich 
tenistov. Dúfam, že ešte vylepšia svoju formu 
do septembra, že sa chytia na nasledujúcich 

turnajoch. Potrebná bude aj zdravá dávka seba-
vedomia. Podľa môjho názoru to môže byť pre 
divákov veľmi zaujímavý zápas a ja pevne verím, 
že so šťastným koncom pre nás!

Diagnóza hry Ukrajincov
Jadro tímu tvoria Stachovskij, Marčenko a Bubka, ktorí pravidelne nastupovali v jednotli-

vých zápasoch podľa momentálnej formy. V tíme bol ešte Sergejev. Väčšinou nastupoval, keď 
už bolo rozhodnuté. Posledný turnaj v tomto roku odohral v máji, odvtedy nehral, lebo mal 
dlhodobé problémy s ramenom, a preto si myslím, že v tíme bude Smirnov alebo Molčanov. 

Tibor TÓTH (vľavo) s Ukrajincami

Olexander DOLGOPOLOV s trofejou z Umagu, 
kde vyhral svoj prvý - a zatiaľ jediný - turnaj na 
okruhu ATP

Všetko podriadili tímu
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Dvojhru vyhral Marek Michalička, ktorý do 
turnaja na východe Slovenska vstupoval ako 
688. hráč rebríčka ATP. Vo štvorhre sa podarilo 
páru Lubomír Majšajdr, Jan Šátral zopakovať 
prvenstvo z piešťanského turnaja.

„Michalovce boli opäť výborným hostiteľom 
turnaja a čo bolo dôležité, mali sme priaznivé 
počasie. Hoci z  domácich tenistov do fi nále 
nik nepostúpil, Gombos i  Kovalík odohrali 
v  semifi nále náročné zápasy a  tuho bojovali 
o  postup,“ hodnotil László Nyírő, maďarský 
supervisor turnaja.

„Prijal by som viac hráčov v kvalifi kácii, aj vo 
štvorhre,“ uviedol Tibor Lešniak, riaditeľ Naceva 
Cup. „Ale s obsadením turnaja som spokojný, 
zišla sa solídna konkurencia. Len ľutujem, že 
našich najlepších už záver zastihol unavených.“

Pôvodne mal byť najvyššie nasadeným Kamil 
Čapkovič, ale ten si zranil chrbát v Tatranskej 
Lomnici a z Michaloviec sa ospravedlnil. Jednot-
kou tak bol Norbert Gombos, dvojkou Kovalík.

„Sympaticky sa uviedol Patrik Fabian. Dlho-
dobo trénoval na tvrdých povrchoch v  USA, 
trochu ho to poznačilo, treba sa mu rozhodne 
venovať,“ poznamenal Lešniak o novom hráčovi 
NTC, ktorého trénuje Tibor Tóth. 

Obetavý šéf michalovského turnaja priznal, že 
z roka na rok je príprava podujatia náročnejšia. 
No predsa len sa mu vždy podarí získať podpo-
ru sponzorov. „Kľúčovými sú v Michalovciach 
Naceva, Amberg a Tenopp, ktorým naozaj patrí 
moja veľká vďaka. Som rád, že k  podporova-
teľom patria aj ďalší. Verím, že si ich priazeň 
udržíme a aj o rok turnaj zorganizujeme,“ do-
dáva Tibor Lešniak. Podľa jeho slov sobotňajší 
záver turnaja hráči uvítali, plánovaný bol na ich 
podnet. „Priznám sa, že som čakal slovenské 
fi nále, veď Kovalík nestratil ani set a Gombos 
iba jeden, ale v  semifi nále s  českými súpermi 
ich premohla únava po sérii turnajov.“ 

Ambiciózny Gombos, pripravujúci sa v aka-
démii Erika Csarnakovicsa, prvý turnaj vynechal 

a na ďalších dvoch bol v semifi nále. Začiatkom 
sezóny nad ponukou vstúpiť do NTC váhal, ne-
chcel prerušiť dobrú spoluprácu s trénerom, pod 
ktorého vedením zaznamenal vzostup. „Uvedo-
mujem si však, že tréner je vyťažený a nemôže so 
mnou cestovať na turnaje. A to mi dosť chýba,“ 
uviedol 21-ročný Gombos, ktorý sa začiatkom 
leta stal hráčom piatej stovky rebríčka.  Zálusk 
na michalovský titul si robil aj Daniel Lustig. 
Ten vo fi nále v Tatranskej Lomnici podľahol Jo-
zefovil Kovalíkovi. V Michalovciach mu prehru 
vrátil, no svoje úsilie nedotiahol, Michalička bol 
vo fi nále lepší.          (zw)

POČTY SLOVENSKÝCH HRÁČOV NA TROCH TURNAJOCH
ŠTATISTIKA PIEŠŤANY TATRANSKÁ LOMNICA MICHALOVCE
Slováci v kvalifi kácii 22 26 21

Postup Slovákov z kvalifi kácie 3 5 4

Slováci s voľnou kartou 4 4 4

Slováci v hlavnom turnaji spolu 12 17 13

Michalovce ovládli Česi
Naceva Cup 2011: fi nále bez slovenských tenistov, najďalej Gombos a Kovalík

Finále Naceva Cup 2011
D V O J H R A

Marek Michalička (ČR-4) - Daniel Lustig (ČR-3) 2:6, 7:5, 6:2

Š T V O R H R A
Lubomír Majšajdr, Jan Šátral (ČR-1) - Petr Kovačka, Marek 

Michalička (ČR-2) 6:4, 3:6 - 10:6

Najlepší slovenskí hráči na troch turnajoch 
Jozef Kovalík 24

Norbert Gombos 12

Michal Pažický 10

Adrian Sikora 6

Kamil Čapkovič 6

Bodovanie podľa ATP.

Najvyššie nasadení na turnajoch
Piešťany Marcin Gawron (Poľ.) 262.

Tatranská Lomnica Kamil Čapkovič (SR) 400.

Michalovce Norbert Gombos (SR) 464.

Česi ovládli tretí zo série slovenských turnajov kategórie ITF Futures s dotáciou 10-tisíc 
dolárov. Vo fi nále dvojhry i štvorhry sa v Michalovciach stretli len českí tenisti. Na rozdiel od 
Piešťan a Tatranskej Lomnice nik si zo Slovákov nevybojoval postup do záverečných bojov.

Norbert GOMBOS, dva razy semifinalista

Jozef KOVALÍK získal zo Slovákov najviac bodov 
na domácich turnajoch ITF Futures
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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

Tohtoročný turnajový scenár sa 
len tak ľahko nezopakuje. V  ka-
tegórii dievčat, ako býva zvykom, 
nasadené hráčky nezvládli svoju 
rolu a vypadli v úvode turnaja. To 
využila Cesneková a  vo finále si 
poradila s  Maďarkou Stolarovou. 
Pozitívne bolo, že sa presadili slo-
venské hráčky, ktoré vyradili obidve 
nasadené súperky zo zahraničia.

V súťaži chlapcov sa hrali ťažké 
zápasy od začiatku až do konca. 
Treba konštatovať, že výsledky boli 
potešiteľné nielen pre slovenský 
tenis, ale i  pre hráča TK Baník 
Prievidza Filipa Páleša. Maximálne 
využil voľnú kartu. Hral veľmi dob-

re, a  tak sa najväčšie prekvapenie 
turnaja zrodilo na radosť domácich 
fanúšikov. Turnajom prešiel prekva-
pujúco bez zaváhania a vo fi nále si 
poradil s veľkým talentom Alexom 
Molčanom. Po rokoch môžeme 
skonštatovať, že turnaj splnil svoje 
poslanie: bola na ňom dobrá účasť, 
kvalitné zápasy - a domáci víťaz.

Za skvele zorganizovaný turnaj 
sa chcem poďakovať technické-
mu štábu, hlavnému rozhodcovi 
a  najmä generálnemu sponzorovi 
spoločnosti Hornonitrianske bane 
Prievidza.

František VRTÁK,
riaditeľ turnaja

Ideálny turnajový scenár
Víťazmi Prievidza Cup do 16 rokov Filip Páleš a Šarlota Cesneková

Alex Molčan (vľavo) blahoželá finálovému premožiteľovi Filipovi PÁLEŠOVI
VÍŤAZI PRIEVIDZA CUP 2011

C H L A P C I
Dvojhra: Páleš (TK Baník Prievidza), štvorhra: Molčan, Peter Vajda (Agrofert/Slovan)

D I E V Č A T Á 
Dvojhra: Cesneková (Slávia Agrofert BA), štvorhra: Bondarová, Szentesová (Maďarsko)

Medzinárodný tenisový turnaj hráčov do 16 rokov Prievidza Cup 
2011 sa pod usporiadateľskou taktovkou TK Baník Prievidza vydaril. 
Charakterizovala ho dobrá účasť, kvalita hry a víťazstvá slovenských 
hráčov – Filipa Páleša a Šarloty Cesnekovej.

Ľadová plocha nákupného centra Avion sa 25. 9. 2011 premení 
na tenisovú arénu so 4 minitenisovými kurtami. Okrem 
tenisových zápasov si budú môcť deti vyskúšať aj rôzne 
iné súťaže, ktoré preveria ich presnosť, rýchlosť a obrat-
nosť. Najlepší môžu získať milé ceny. Systém turnaja je 
pre 32 hráčov a je určený pre deti narodené v roku 2004 
a mladšie. Viac informácií a prihlášky na www.tennisfun.sk

Tenis v Avione

PREDAJ  
TENISOVÉHO  

AREÁLU
10 minút / 10 km  

od Bratislavy  

s ubytovaním  

motelového typu 

Kontakt: 
tel.: 0903 762 477

e-mail:
rastislav.malovec@rpadvisor.sk

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk
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Opäť, ako aj v minulom roku, bolo 
na turnaj prihlásených veľa hráčov, 
no napokon v kvalifi kácii bolo len 
37 chlapcov a 19 dievčat.  Myslím, 
že systém ITF, čo sa týka odhlášok, 
nie je ideálny, pretože po tzv. free 
deadline, ktorý býva v stredu o 14.00 
pred turnajom, nemá už nikto 
možnosť robiť zmeny v  akceptácii 
zverejnenej na stránke ITF. Dôka-
zom toho je nemecký hráč Kandt. 
Keďže bol na druhom mieste v kva-
lifi kácii, myslel si, že sa automaticky 
dostane do hlavnej. Neprezentoval 
sa však v  kvalifi kácii,  prišiel až na 
zápis hlavnej súťaže, a tak nemohol 
hrať. Z kvalifi kácie do hlavnej súťaže 
z  našich postúpili Blaho, Kulich, 
Hrabovský,Petrisková, Vasilková 
a ako lucky loser Rybárová. 

Iba 3 zo 17 Slovákov
 do osemfinále

V  hlavnom turnaji nastúpilo 48 
chlapcov, z nich 17 Slovákov. Pravda, 
až 9 neprešlo prvým kolom. Matej 
Selecký a  Filip Páleš boli jediní, 
ktorí, okrem Jakuba Oravca, zabo-
dovali a  dostali sa do osemfi nále. 

Najlepšie si počínal Žilinčan Oravec. 
Predviedol solídne výkony a nebyť 
zranenia vo fi nále, určite by turnaj 
vyhral. V osemfi nále zdolal svojho 
reprezentačného kolegu Mateja 
Seleckého v troch setoch, v osmičke 
prvého nasadeného Litovca Muge-
viciusa a  v  semifi nále asi najlepšie 
hrajúceho Nemca Marterera. Jakub 
ukázal agresívny tenis so striedaním 
rytmu hry a mnoho kraťasov. Musí 
sa zlepšiť v  hre nad hlavou, či už 
pri smeči alebo úspešnosti prvého 
podania. Pred fi nále sme mali veľké 
očakávania, pretože ho čakal určite 
slabší z Nemcov Härteis. V  prvej 
hre pri servise si ale natiahol na 
boku sval, pokračoval s  bolesťami 
a napokon vzdal.

V chlapčenskej štvorhre sa najviac 

darilo nemecko-rakúskemu páru 
Marterer, Miedler, ktorý vyhral nad 
našou dvojicou Oravec, Nagy. Pre ži-
linského hráča je pekným úspechom 
hrať na domácej pôde v oboch fi nále.

Víťazka súperke vo finále
nedarovala ani gem

V  dievčenskej kategórii bol slo-
venský tenis úspešnejší. Do osmičky 
sa prebojovalo 5 našich dievčat 
Staníková, M. Šramková, Lacková, 
Stanová a  B. Kötelesová. Najviac 
sa darilo 16-ročnej reprezentantke 
Monike Staníkovej, ktorá po naj-
vyrovnanejších výkonoch napokon 
vyhrala celý turnaj, vo fi nále dekla-
sovala Rusku Siličovú 6:0, 6:0. Na 
ceste do fi nále jej najviac problémov 
urobila prvá nasadená Rumunka 
Roscová, nad ktorou Monika zví-
ťazila v  treťom sete 7:6(5). V  se-
mifi nále porazila ďalšiu Slovenku 
M. Šramkovú. Monika predviedla 
premyslený celodvorcový tenis 
a zaslúžene vyhrala celý turnaj. Zo 
štyroch žilinských hráčok sa najviac 
darilo Stanovej, ktorá sa prebojovala 
do štvrťfi nále. 

Dievčenskú štvorhru vyhral ruský 
pár Knjazevová, Siličová, keď vo 
fi nále zdolal našu dvojicu Lacková, 
R. Šramková. Zo slovenských hrá-
čok ešte pekný výsledok dosiahli 
postupom do semifi nále Žilinčanky 
Stanová s  Vojčinákovou. Viacerí 
slovenskí hráči získali prvé body do 
rebríčka ITF a  niektorí si vylepšili 
svoje postavenie.

Všetkým patrí 
vďaka za pomoc a podporu

Na dvorcoch TK Žilina sme opäť 
videli vydarené podujatie, na kto-
rom sa predstavili talentovaní hráči 
z  celej Európy.  Turnaj prebiehal 
v  pohode aj vďaka precíznej práci 
nášho rozhodcu Vladimíra Gerharta 
a jeho kolegu Milana Šošku. Počasie 
nám ako tak prialo, i keď sme museli 
tri dni začínať z  vysávaním mlák 
na dvorcoch. Potešilo, že účastníci 
ocenili našu snahu a dobrú organi-
záciu. Veríme, že sa k nám radi vrátia 
aj v budúcnosti. Aj touto cestou by 
som sa chcel poďakovať všetkým, 
ktorí pomáhali pri organizácii tur-
naja - správcom, prezidentovi klubu 
Jurajovi Petrášovi, zdravotníkovi 
Michalovi Janovcovi a celému perso-
nálu reštaurácie Vulcano. Záverečný 
ceremoniál poctili svojou účasťou 
primátor Žiliny Igor Choma a sek-
retár medzinárodného úseku STZ 
Ľubomír Páleník.

Anton BLAŠKO, 
riaditeľ turnaja

Žilinské prvenstvo Staníkovej
Na 5. ročníku turnaja Žilina Junior Open bol domáci Jakub Oravec v oboch fi nále

Piaty ročník medzinárodného juniorského turnaja ITF U 18 Žilina 
Junior Open 2011 vyhrali Slovenka Monika Staníková a Nemec 
Johannes Härteis. Na turnaji sa zúčastnili mladí tenisti z celej Európy 
a jeden hráč z Kanady. Najväčšie zastúpenie mali naši tenisti, ďalej 
Česi, Rumuni, Taliani, Rakúšania, Rusi, Poliaci, Nemci, Slovinci, 
Litovci, Ukrajinci, Maďari, Bielorusi, Švajčiari a  jedna hráčka 
z Veľkej Británie.

C H L A P C I
DVOJHRA: Johannes Härteis (5-Nem.) – 

Jakub Oravec (6-SR) 6:3, 3:0 skreč.

ŠTVORHRA: Maximiliam Marterer, Lucas 

Miedler (2-Nem./Rak.) – Oliver Nagy, Jakub 

Oravec (SR) 6:1, 6:3

D I E V Č A T Á
DVOJHRA: Monika Staníková (8-SR) – Alina 

Siličová (2-Rus.) 6:0, 6:0

ŠTVORHRA: Alisa Knjazevová, Alina Siličo-

vá (1-Rus.) – Dominika Lacková, Rebecca 

Šramková (2-SR) 2:6, 6:4 – 10:8

Víťazi a finalisti Žilina Junior Open 2011 – zľava: Johannes HÄRTEIS, Jakub ORAVEC, Alina SILIČOVÁ, Monika STANÍKOVÁ

Finálové výsledky Žilina Junior Open 2011
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V pavúku sa zišla dobrá konkurencia európskych hráčov. 
Mihalíková pricestovala  do Ulmu z Kufsteinu (U14), kde 
vyhrala vo dvojhre i štvorhre. Priebeh turnaja však ukázal, 
že Tereza bola sčasti uspokojená z víťazstvom z predošlé-
ho turnaja a pridala sa k tomu i únava. Takže sa rozlúčila 
v 3. kole po prehre so švajčiarskou Slovenkou Schneiderovou 
(jej matka je z Topolčian), keď sa nedokázala dostať do hernej 
pohody. Kupková musela v 2. kole podať veľmi dobrý výkon 
proti Chorvátke Granicovej, aby vyhrala. V 3. kole nastúpila 
proti Ruske Novikovej, s ktorou už raz prehrala v Trnave. 
Zápas sa skončil jednoznačným víťazstvom súperky, keď 
sa Tamara na nej doslova vystrieľala.

Chlapci prehrali v 1. kole. Turnaj bol pre nich príliš silný. 
Brna sa ako tak držal proti Nemcovi Mayrovi, ale v 2. sete 
očividne nestíhal. Ešte výraznejší rozdiel bol medzi Líškom 
a Rakúšanom Erlerom. Obaja chlapci (ako 13-roční) sú zatiaľ 
z fyzickej stránky značne znevýhodnení, čo sa prejavuje v sile 
a razancii úderov. Do budúceho roka musia vyrásť a zosilnieť.

Zľava Tereza MIHÁLIKOVÁ a Tamara KUPKOVÁ sa rozcvičujú 
na turnaji v Ulme

Chlapci musia 
ešte vyrásť

Trinásťroční slovenskí reprezentanti Tereza Mihalí-
ková, Tamara Kupková, Tomáš Líška, Damian Dávid 
Brna štartovali na turnaji 2. kategórie v Ulme, ktorý 
patrí do série nemeckých podujatí. O ich účinkovaní 
nám zreferoval tréner Daniel Čálik:

Safinová 
to zabalila

Ruská tenistka Dinara Safi nová pre pretrvávajúce bolesti 
chrbta vynechá zvyšok sezóny. Bývalá svetová jednotka sa 
naposledy predstavila v súťažnom kolotoči začiatkom mája. 
Vynechala grandslamové turnaje Roland Garros i Wim-
bledon a chýbať bude aj na US Open. „Stále ma pobolieva 
chrbát, preto musím s ľútosťou oznámiť, že táto sezóna sa 
pre mňa predčasne skončila,“ uviedla Safi nová na svojej 
ofi ciálnej webovej stránke. Finalistka Roland Garros 2009 
po výprasku 0:6, 0:6 od Belgičanky Kim Clijstersovej na 
Australian Open koketovala s myšlienkou ukončiť kariéru. 
„Nechcem donekonečna týrať moje telo, ani seba,“ povedala 
pre ruské médiá.
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