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+ Hospitality
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CHALLENGER TOUR
POPRAD TATRY 2017

Relaxujte v najlepších
slovenských aquaparkoch
www.tatralandia.sk
a www.besenova.com

Užite si najkrajšiu
a najlepšiu lyžovačku
na Slovensku
www.jasna.sk
a www.vt.sk

Objavte nový zábavný
park a lyžiarske stredisko
spoločnosti TMR v Poľsku
www.legendia.pl
a www.szczyrkowski.pl

Doprajte si oddych
v príjemných tatranských
hoteloch a rezervujte online
na www.tmrhotels.com

Nakupujte
pohodlne a bez čakania
v rade cez e-shop
a cez novú aplikáciu
www.gopass.sk

www.tmr.sk

Milí priatelia tenisu,
po tretí raz vás zdravím z príležitosti nášho turnaja pod Tatrami. Podujatie
challengerovej série ATP bude opäť prehliadkou výborného mužského antukového tenisu.
Podujatie Poprad – Tatry 19. – 24. júna 2017 bude mať najvyššiu dotáciu
v histórii turnaja, ktorý som zakladal pred 15 rokmi. Ambíciou usporiadateľov
je posúvať turnaj k vyššej kvalite. Jedným zo základných parametrov takéhoto
podujatia je dotácia, ktorá bude tohto roku 64 000 € plus hospitality. Verím, že
finančná injekcia sa prejaví v účasti výborných hráčov i vo vysokej úrovni tenisu,
ktorý uvidíme na popradských mestských dvorcoch.
Asociácia tenisových profesionálov stanovila pre challengerové turnaje od roku
2019 najnižšiu dotáciu 64 tisíc €. Takže nás čaká náročná cesta, lebo v turnajovej tradícii by som pod Tatrami rád pokračoval aj v budúcnosti. Možno už
v novej lokalite v Tatranskej Lomnici, kde máme v pláne postaviť tenisový areál.
Verím však, že pokračovať sa bude aj v Poprade, kde turnaj zapustil korene.
Cestu na tenis si tu už diváci našli. Turnaju sa dostala podpora mesta, za čo
patrí jeho vedeniu moje veľké uznanie. Dúfam, že rozvoj tenisu bude pokračovať
v Poprade aj v ďalších rokoch.
Náš turnaj challengerovej série ATP má už od roku 2003, keď napísal svoju prvú košickú kapitolu, pevné miesto v medzinárodnom tenisovom kalendári. V premiére mal turnaj dotáciu 25 000 USD + H a víťaz získal prémiu
3 600 USD. Tohto roku sa bude tešiť z odmeny 9 200 € a do rebríčka si pripíše
90 bodov.
Pätnásty ročník – to je malé jubileum, pri ktorom by som sa rád poďakoval
primátorovi Popradu Jozefovi Švagerkovi, riaditeľovi Tatry mountain resorts
Bohušovi Hlavatému a riaditeľovi Aquacity Richardovi Pichonskému. Sú hnacím motorom rozvoja tenisu pod Tatrami. Moje veľké poďakovanie patrí aj
Oblastnej organizácii CR Vysoké Tatry.
Želám si, aby bol pätnásty ročník špeciálnou výzvou pre najlepších slovenských
tenistov, ktorí pravidelne na turnaji štartujú. Ešte ani raz domáci hráč nezískal
na našom challengeri turnajový titul vo dvojhre. Bolo by to fantastické, keby
som sa práve tohto roku dočkal slovenského víťaza. A to nielen ja, ale aj moji
dlhoroční parťáci počas aktívnej kariéry i po nej - daviscupový kapitán Miloslav
Mečíř a Marián Vajda, donedávna dlhoročný tréner bývalej svetovej jednotky
Novaka Djokoviča.
V Poprade sa bude hrať na štyroch dvorcoch, turnaju budú slúžiť ďalšie dva
v časti Veľkej. Na turnaji sa zúčastnia opäť výborní antukári z celého sveta, ktorí
k nám prídu týždeň po Roland Garros. V našom termíne bude Poprad – Tatry
najväčší antukový challenger na svete. Je to najväčší antukový turnaj mužov
na Slovensku. Srdečne vás na ňom vítam so želaním skvelého tenisu, priaznivého počasia a príjemnej športovej atmosféry.

BRANISLAV
STANKOVIČ
• Bývalý tenisový profesionál
sa narodil 30. mája 1965 v Piešťanoch,
žije v Bratislave
• Najlepšie postavenie vo svetovom
rebríčku: 86. miesto (november 1988)
• Reprezentant Slovenska v Davisovom
pohári v roku 1994, neskôr tréner tímu
a tréner družstva žien vo Fed Cupe
• Člen Siene slávy slovenského tenisu

Branislav Stankovič,
technický riaditeľ
Poprad – Tatry ATP Challenger Tour 2017

POPRAD-TATRY

ATP Challenger Tour 2017
TURNAJ CHALLENGEROVEJ SÉRIE ATP
DOTÁCIA

64 000 EUR + H

DEJISKO

Metské tenisové dvorce pri AquaCity Poprad,
Ulica Boženy Němcovej

PROGRAM

Kvalifikácia:

17. – 18.
júna 2017

Hlavná súťaž:

19. – 24.
júna 2017

1. kolo:

19. – 20. júna od 12.00 hod.

2. kolo:

21. júna

od 12.00 hod.

Štvrťfinále:

22. júna

od 12.00 hod.

Semifinále:

23. júna

od 12.00 hod.

Finále:

24. júna

od 13.30 hod.

Ing. Jozef ŠVAGERKO
primátor mesta Poprad

POVRCH

antuka

LOPTY

Tretorn SERIE +

ORGANIZÁTOR

TeniSta, s. r. o., Tomášikova 10/F, Bratislava

GARANT PODUJATIA TeniSta, s. r. o.
RIADITEĽ TURNAJA

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
TURNAJA

Ing. Bohuš HLAVATÝ
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Tatry Mountain Resorts
Dr. Jan TELENSKY
AquaCity Poprad
Ing. Richard PICHONSKÝ
generálny riaditeľ AquaCity Poprad
MUDr. Peter CHUDÍK
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Ondrej ŠPROCH

Miloslav MEČÍŘ

TECHNICKÝ RIADITEĽ Branislav STANKOVIČ

PROGRAM

MANAŽÉR TURNAJA Marián VAJDA
SUPERVISOR

Roland Herfel (Nemecko),
Greg Wójcik (Poľsko, pre kvalifikáciu)

21. júna
Players party AquaCity Poprad

EMPAJROVÍ
ROZHODCOVIA

Alex Juge (Francúzsko), Harri Louhos (Fínsko),
Greg Wójcik (Poľsko), Michael Zur (Izrael),
Samuel Javornický, Michal Varmus, Rudolf Vrábel,
Tomáš Pavlovský, Martin Pavlik (všetci Slovensko)

23. júna
VIP turnaj v golfe, Black Stork
Golf Resort Veľká Lomnica

VEDÚCA ČIAROVÝCH Bibiana Legnavská
ROZHODCOV:
VEDÚCI ZBERAČOV:

Peter Šepitka

ORGANIZAČNÝ TÍM:

Alexandra Rusnáková, Alena Sopková, Barborka
Slancová, Silvia Fialková, fyzio: zabezpečuje ProCare,
stringer: Ivan Lyach, courts manager: Štefan Glevaňak

HLAVNÝ TURNAJ:

32

KVALIFIKÁCIA:

32

KOĽKO BODOV A AKÉ PRÉMIE SÚ NA POPRAD - TATRY?

23. júna
Galavečer finalistov turnaja
v Grandhoteli Praha,
Tatranská Lomnica
24. júna
VIP tenis 10.00 h,
finálové zápasy 13.30 h

Rozdelenie odmien v eurách
DVOJHRA
Víťaz
Finalista
Semifinalisti
Štvrťfinalisti
Osemfinalisti
1. kolo

9 200
5 400
3 250
1 850
1 100
660

ŠTVORHRA (PRE PÁR)

BODY DO REBRÍČKA ZA DVOJHRU

Víťazi

3 950

Víťaz

90

Finalisti

2 350

Semifinalisti

1 380

Finalista

55

Osemfinalisti

8

Štvrťfinalisti

850

Semifinalisti

33

1. kolo

0

1. kolo

460

Štvrťfinalisti

17

Kvalifikant

5

Poprad-Tatry Challenger Tour
CITY, COUNTRY

TOURNAMENT DATES

Poprad, Slovakia

STATUS

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Q

CRO MEKTIC, Nikola

M. KLIZAN [1]
36 63 63

Q

UKR SACHKO, Vitaliy
ESP ROCA BATALLA, Oriol

O. ROCA BATALLA
46 63 75

WC SVK KLEIN, Lukas
CZE STANEK, Robin

9

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

KAZ GOLUBEV, Andrey
CZE PAVLASEK, Adam

A. PAVLASEK [5]
75 63

BRA GHEM, Andre
CHI PODLIPNIK-CASTILLO, Hans

A. GHEM [9]
63 63

N. GOMBOS
62 64

Q
6

CZE MERTL, Jan
AUT MELZER, Gerald

G. MELZER [6]
61 62

8

ARG ARGUELLO, Facundo
BEL COPPEJANS, Kimmer

K. COPPEJANS
67(4) 62 64

CZE MICHALICKA, Marek
LL ROU DIMA, Dragos

M. MICHALICKA
63 63

Q

GER MARTERER, Maximilian
AUT NOVAK, Dennis

D. NOVAK
64 76(6)

GER LANGER, Nils
SVK MARTIN, Andrej

A. MARTIN [4]
75 67(5) 62

SVK KOVALIK, Jozef
BEL DE LOORE, Joris

J. KOVALIK [7]
76(4) 36 64

7

SE ECU GOMEZ, Emilio
EGY SAFWAT, Mohamed

M. SAFWAT
63 62

BLR IGNATIK, Uladzimir
WC SVK SPROCH, Dominik

U. IGNATIK
62 62

2

M. KLIZAN [1]
63 06 64

CZE SATRAL, Jan
ARG ZEBALLOS, Horacio

A. PAVLASEK [5]
64 64
G. MELZER [6]
63 57 64

R. RAMIREZ HIDALGO
63 63

SVK GOMBOS, Norbert
ARG LIPOVSEK PUCHES, Tomas

4

€ 42,500

MAIN DRAW SINGLES

M. KLIZAN [1]
61 60

R. STANEK
63 63

WC SVK FABIAN, Patrik
ESP RAMIREZ HIDALGO, Ruben

13
14

TOTAL FINANCIAL COMMITMENT

Red Clay

NAT

1 WC SVK KLIZAN, Martin

5

SURFACE

13-18 June 2016

R. RAMIREZ HIDALGO
46 61 61
G. MELZER [6]
62 62
G. MELZER [6]
64 64
Horacio ZEBALLOS [2]
63 64
K. COPPEJANS
61 64
A. MARTIN [4]
57 63 75
A. MARTIN [4]
62 75
H. ZEBALLOS [2]
63 63
J. KOVALIK [7]
63 76(3)
H. ZEBALLOS [2]
76(4) 76(2)
H. ZEBALLOS [2]
62 64

H. ZEBALLOS [2]
62 61

ATP, Inc. © Copyright 2014

1
2
3
4
5
6
7
8

SEEDED PLAYERS

KLIZAN, Martin
ZEBALLOS, Horacio
KHACHANOV, Karen
MARTIN, Andrej
PAVLASEK, Adam
MELZER, Gerald
KOVALIK, Jozef
ARGUELLO, Facundo

RANK

51
92
98
110
114
122
134
173

PRIZE MONEY

WINNER
€ 6,150
FINALIST
€ 3,600
SEMI-FINALIST
€ 2,130
€ 1,245
QUARTER-FINALIST
SECOND ROUND
€ 730
FIRST ROUND
€ 440
FOLLOW LIVE SCORING AT
www.ATPWorldTour.com
LAST DIRECT ACCEPTANCE

POINTS

ALTERNATES / LUCKY LOSERS

90 D. Dima (LL)
55
33
17
8
0

Stanek, Robiin - 271

RETIREMENTS/WALKOVERS

WITHDRAWALS
K. Khachanov

CHALLENGER SUPERVISOR

Hans-Juergen Ochs

TATRANSKÝ
OPTIMIZMUS
ŽIČÍ TENISU
Ing. Bohuš HLAVATÝ

Medzi kľúčových podporovateľov turnaja Poprad – Tatry patrí Ing. Bohuš HLAVATÝ, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti TATRY
MOUNTAIN RESORTS. Téma Tatry a tenis mu je blízka,
cítiť to z odpovedí na otázky, ktoré sme mu položili.
Nepochádzate síce z Tatier, k Tatrancom však bytostne
patríte. Tatry v spojení so športom ponúkajú predovšetkým
lyžovanie, turistiku, golf, v Poprade i hokej. V posledných
rokoch sa tu udomácňuje aj tenis. Aký je váš vzťah k tomuto
športu?
Je to krásny individuálny šport. Tenis som vždy hrával rekreačne. Spája v sebe techniku, taktiku aj fyzický výkon. Na tenise
ma vždy fascinovalo prostredie areálov. Spojenie antukového
kurtu a zelene v okolí dávalo týmto miestam vždy špeciálnu
atmosféru. Keď sa to spojilo s perfektným klubovým zázemím,
je tenis ideálny relaxačný šport. Takéto areály nájdeme v kúpeľných mestách – Piešťanoch, Bad Gasteine či v prímorských
strediskách Monte Carlo, Umag. Videl som viacero areálov aj
v horskom prostredí ako sú Kitzbühel, Chamonix. Mali vždy
špecifickú atmosféru. Krásne výhľady na hory a udržiavané kurty priťahujú ako magnet. Takéto zariadenia patria do horských
stredísk, ktoré majú ambíciu žiť aj sociálnym a spoločenským
životom. Okrem toho samotné Tatry potrebujú diverzifikovať
svojich klientov. Už dávno nestačí ponúknuť iba turistiku. Preto
tenis do Tatier jednoznačne patrí.
Podporujete challenger Poprad – Tatry. Viete si predstaviť
v spojení s rozvojom Tatier, že by sa raz turnaj pod Tatrami
mohol zaradiť do vyššej kategórie podujatí Asociácie tenisových profesionálov?
Program rozvoja Tatier, ktorý realizuje TMR, mal hlavný headline NOVÁ ÉRA TATIER. Išlo o obnovu Tatier v oblasti investícií
– investovali sme 250 miliónov € do rozvoja stredísk – ako aj
v oblasti spoločenského aj športového života. Často sa hovorilo, že v Tatrách zdochol pes. To vystihovalo chýbajúce diverzifikované aktivity. Turnaj v Tatrách je preto jedným z bodov

je od roku 2009 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TMR. Prispel k synergii významných spoločností, ktoré pod jeho vedením prešli úspešnou revitalizáciou
a riadil emisiu akcií TMR na Burze cenných papierov
v Bratislave. Od roku 2006 zastával mnohé seniorské
manažérske funkcie v hotelovom a turistickom sektore
vo Vysokých a Nízkych Tatrách: v rokoch 2006 - 2008
post generálneho manažéra JASNÁ Nízke Tatry (predchodca TMR) a generálneho manažéra Tatranské lanové
dráhy, predtým vrcholové manažérske posty v slovenských, poľských a českých FMCG (fast moving consumer
goods) spoločnostiach.
obnovy. Teší ma, že sa našiel niekto z tenisového prostredia,
kto veci rozumie, má kontakty a srdce pre takého podujatie.
Toto všetko Braňo Stankovič so svojím tímom napĺňa vrchovatou mierou. Preto veľmi radi podporíme turnaj v Tatrách
a pomôžeme ho dostať na úroveň, ktorá je komerčne zaujímavá. Tým sa turnaj stane aj miestom spoločenských stretnutí,
pritiahne ľudí z celého Slovenska a bude plniť úlohu významného podujatia propagujúceho Tatry ako komplexnú destináciu.
Stankovič vyvíja iniciatívu s výstavbou areálu v Tatranskej
Lomnici. Jeho úsilie zatiaľ brzdí zopár oponentov. Aký je váš
názor na projekt, ktorý predložil? Má vašu podporu?
Vždy sa teším, ak do Tatier príde niekto s dobrým nápadom
a chuťou ho zrealizovať a zapadá to do celkovej koncepcie rozvoja a propagácie Tatier. Myslím si, že projekt je veľmi
dobre pripravený. Využíva doposiaľ nevyužitý priestor, ktorý dnes špatí Lomnicu. V spojení s areálom Jazierka môže
vytvoriť krásnu relaxačno – športovú zónu. Takýto areál je
podmienkou na usporiadanie turnaja ATP. Žiaľ, veľa aktivít
v Tatrách naráža na oponentúru poslancov či vedenia mesta.
Priemerný vek občana Vysokých Tatier je výrazne nad 50 rokov.
Do Tatier títo ľudia prišli v sedemdesiatych rokoch a dnes chcú
stráviť dôchodok v pokojnom mestečku, kde nepotrebujú turistov a spoločenský život, pretože ich to ruší. Je to v priamom
rozpore s predurčením Vysokých Tatier ako centra turizmu. Bol
som rád, keď som sa dozvedel, že poslanci návrh schválili. Rozčarovalo ma, keď ho primátor nepodpísal. Iba sa tým potvrdila
nefunkčnosť samosprávy. Zvlášť v situácii, keď neboli žiadne
reálne argumenty proti alebo iné alternatívne riešenie. Napriek
tomu som optimista. Verím, že dobré a rozumné aktivity si
napokon nájdu dostatok podporovateľov po celom Slovensku.
A celospoločenský tlak presvedčí aj zástupcov mesta, aby sa
správali zodpovedne nielen k svojim voličom, ale aj k celému
Slovensku a k budúcim generáciám. Verím, že sa projekt v budúcnosti zrealizuje.

VYSOKÉ TATRY
PLNÉ ZÁŽITKOV
DOVOLENKA PO CELÝ ROK
• Príroda a turistika
• Cykloturistika
• Zábava a aktivity pre celú rodinu
• Gastronómia – reštaurácie a bary
• Kultúra a podujatia – koncerty,
festivaly a športové eventy
• História a pamiatky
• Zimná lyžovačka
• Regionálna karta TATRY Card
Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby SR

www.regiontatry.sk

V meste Poprad a blízkom okolí
to skutočne žije!
Neviete, kde nájdete informácie o všetkých podujatiach ?

www.VisitPoprad.sk
stránka Mestskej informačnej kancelárie Poprad
visitpoprad.sk

koncerty

športové zápasy

divadlá
talkshow
plesy
workshopy

výstavy
podujatia pre deti
festivaly
�lmové premietanie

PRIMÁTOR VÍTA
ÚČASTNÍKOV
TURNAJA
Vážení priaznivci tenisu,
som veľmi rád, že vás môžem po roku opäť privítať v Poprade, na medzinárodnom tenisovom turnaji POPRAD - TATRY
CHALLENGER TOUR. Je to už symbolicky po tretí raz, čo sa
naše mesto stáva centrom tenisového diania na Slovensku
a naše tenisové kurty budú opäť patriť hráčom z celého sveta, ktorí na nich budú bojovať o body do rebríčka ATP. Spolu
s hlavným organizátorom turnaja, Branislavom Stankovičom,
sa každý rok snažíme zvyšovať kvalitu a prestíž podujatia tak,
aby dôstojne reprezentovalo mesto i celé Slovensko. Výsledok našej spoločnej práce si môžete pozrieť priamo na tenisových kurtoch. Verím, že fanúšikovia tenisu z Popradu i okolia vytvoria hráčom skvelú atmosféru a tí na oplátku predvedú
svoju najlepšiu hru tak, aby mohol byť celý turnaj skutočným
tenisovým sviatkom pod Tatrami.
Jozef ŠVAGERKO,
primátor mesta Poprad

BRÁNA DO TATIER
Mesto Poprad je desiatym najväčším mestom na Slovensku. Jeho história je úzko spätá s piatimi
spišskými mestečkami - Popradom, Veľkou, Spišskou Sobotou, Strážami pod Tatrami a Matejovcami. Tie sa v minulosti spojili a vytvorili jedno mesto so spoločným názvom Poprad. Na jeho
území dnes môžete obdivovať množstvo úžasných pamätihodností, dominantnou je z tohto
pohľadu pamiatková rezervácia Spišská Sobota, ktorú navštívila aj britská kráľovná Alžbeta II.
Z pohľadu významu, strategickej polohy, jestvujúcej infraštruktúry a prítomnosti významných
investorov predstavuje Poprad v súčasnosti jedno z najdôležitejších miest na Slovensku. Vďaka
tomu, že je obkolesené nádhernou prírodou okolitých národných parkov, stalo sa prirodzeným
centrom tohto turisticky mimoriadne atraktívneho regiónu.
Kvalitné zázemie v podobe vybudovanej infraštruktúry a vysoká úroveň poskytovaných
služieb priviedli do Popradu viaceré prestížne športové podujatia – okrem tenisového turnaja
ATP Poprad - Tatry Challenger Tour 2017 môžeme spomenúť MS v ľadovom hokeji hráčov do
18 rokov alebo pripravovaný turnaj Svetovej ligy vo volejbale.
www.visitslovakia.com, www.poprad.sk

Základné fakty
o Poprade
Počet obyvateľov:
Rok založenia:
Rozloha v km2:

50 718
1 256
63

VÍŤAZI
Pred rokom sa blysol pod Tatrami druhý nasadený Argentínčan Horacio
Zeballos, ktorý vo finále zdolal Rakúšana Geralda Melzera. Obaja finalisti zvíťazili v semifinále nad Slovákmi Andrejom Martinon, resp. Martinom Kližanom.
2003 Martin Vassallo-Arguello

Kližan, najlepší slovenský tenista, štartoval na voľnú kartu a vzhľadom na vlaňajšie problémy s nohou bol napokon spokojný, že to bez bolesti dotiahol až do
semifinále. Do turnaja vstupoval s rankingom 51, čo je najvyššie postavenie
nasadenej jednotky v histórii turnaja.
V pomyselnej kronike víťazov turnaja, ktorého domovom až do roku 2014
boli Košice, je 35 mien. Z toho 14 s trofejou za víťaznú dvojhru. Každý rok má
turnaj iného singlového víťaza, zopakovať triumf dokázali iba deblisti Poliak
Tomasz Bednarek (vyhral dva razy) a Slovák Igor Zelenay (trojnásobný víťaz).
Takých, čo vyhrali dvojhru i štvorhru je viac – Austrálčan Peter Luczak, Čech
Lukáš Rosol, Nemec Simon Greul, Rubén Ramírez-Hidalgo zo Španielska.
Zaujímavosť: iba raz sa podarilo turnaj vyhrať najvyššie nasadenému hráčovi –
v roku 2006 Nicolasovi Devilderovi z Francúzska.

2004 Peter Luczak

V doterajších 14 ročníkoch turnaja bol iba jeden slovenský finalista dvojhry –
Norbert Gombos (2014). Z ďalších Slovákov sa najďalej dostali traja semifinalisti: Michal Mertiňák (2004), Martin Kližan (2007 a 2016) a Andrej Martin (2016).
Deblovú trofej z turnaja vlastní 6 Slovákov (Zelenay má až tri). Vlani bol z domácich vo štvorhre najďalej Andrej Martin - vo finále.
Turnaj vo dvojhre zatiaľ vyhrali reprezentanti 10 krajín. Iba Francúzi dokázali
vyhrať tri razy, Česi a Argentínšania po dva razy. Double - v jednom roku víťazstvo v dvojhre i štvorhre – vybojovali dvaja hráči: Austrálčan Peter Luczak
(2004) a Nemec Simon Greul (2011).

2005 Razvan Sabau

Najvyššie postavenie v rebríčku z účastníkov doterajších ročníkov tohto challengeru dosiahol v kariére Čech Jiří Novák 5., Cyperčan Marcos Baghdatis a Srb
Janko Tipsarevič sa vyšplhali na 8. miesto, Ernests Gulbis bol 10., Dominik
Hrbatý 12. a Talian Fabio Fognini 13.

NAJVYŠŠIE NASADENÍ
A ICH PORADIE V REBRÍČKU

2006 Nicolas Devilder

2007 Jérémy Chardy

2003

John Van Lottum

(Holansko)

99

2004

Alexander Popp

(Nemecko)

82

2005

Michal Tabara

(Česko)

109

2006

Nicolas Devilder

(Francúzsko)

166

2007

Jiří Novák

(Česko)

157

2008

Eric Prodon

(Francúzsko)

117

2009

Santiago Ventura

(Španielsko)

122

2010

Jan Hájek

(Česko)

2011

Rubén Ramírez-Hidalgo

(Španielsko)

100

2012

Alessandro Giannessi

(Taliansko)

126

2013

Jan Hájek

(Česko)

2014

Andreas Haider-Maurer

(Rakúsko)

104

2015

Blaž Kavčič

(Slovinsko)

77

2016

Martin Kližan

(Slovensko)

51

75

87

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI TURNAJA
FINÁLE DVOJHRY 2003 - 2016
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Martin Vassallo-Arguello (Arg.) - Hermes Gamonal (Čile)
6:3, 6:3
Peter Luczak (Austr.)
- Janko Tipsarevič (Srb.)
7:5, 7:5
Razvan Sabau (Rum.)
- Adam Chadaj (Poľ.)
6:1, 6:2
Nicolas Devilder (Fr.)
- Gorka Fraile (Šp.)
6:0, 6:1
Jérémy Chardy (Fr.)
- Denis Gremelmayr (Nem.)
4:6, 7:6(5), 6:4
Lukáš Rosol (ČR)
- Miguel Ángel López Jaén (Šp.)
7:5, 6:1
Stephane Robert (Fr.)
- Jiří Vaněk (ČR)
7:6(5), 7:6(5)
Rubén Ramírez-Hidalgo (Šp.) - Filip Krajinovič (Srb.)
6:3, 6:2
Simon Greul (Nem.)
- Victor Crivoi (Rum.)
6:2, 6:1
Aljaž Bedene (Slovin.)
- Simon Greul (Nem.)
7:6(1), 6:2
Michail Kukuškin (Kaz.)
- Damir Džumhur (Bos. a Herc.) 6:4, 1:6, 6:2
Frank Dancevic (Kan.)
- Norbert Gombos (SR)
6:2, 3:6, 6:2
Adam Pavlásek (ČR)
- Hans Podlipnik-Castillo (Čile)
6:2, 3:6, 6:3
Horacio Zeballos (Arg.)
- Gerald Melzer (Rak.)
6:3, 6:4

2012 Aljaž Bedene

VÍŤAZI ŠTVORHRY 2003 - 2016
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Stephen Huus, Myles Wakefield
Devin Bowen, Peter Luczak
Petr Luxa, Igor Zelenay
Viktor Bruthans, Pavel Šnobel
Filip Polášek, Lukáš Rosol
Tomasz Bednarek, Igor Zelenay
Rubén Ramírez Hidalgo, Santiago Ventura
Miloslav Mečíř ml., Marek Semjan
Simon Greul, Bastian Knittel
Tomasz Bednarek, Mateusz Kowalczyk
Kamil Čapkovič, Igor Zelenay
Facundo Argüello, Ariel Behar
Roman Jebavý, Jan Šátral
Ariel Behar, Andrej Golubec

(Austr./JAR)
(USA/Austr.)
(ČR/SR)
(SR/ČR)
(SR/ČR)
(Poľ./SR)
(Šp.)
(SR)
(Nem.)
(Poľ.)
(SR)
(Arg./Urug.)
(ČR)
(Urug./Kaz.)

2013 Michail Kukuškin

2014 Frank Dancevic

2008 Lukáš Rosol

2009 Stephane Robert

2010 Rubén Ramírez-Hidalgo

2015 Adam Pavlásek

2011 Simon Greul

2016 Horacio Zeballos

Slováci na

POPRAD-TATRY 2017
ANDREJ MARTIN

Andrej Martin (nar. 20. septembra 1989 v Bratislave) sa v roku 2016 prebojoval v Umagu do svojho prvého finále na okruhu ATP, v Paríži bol v grandslamovom treťom kole, dostal sa do TOP 100 a absolvoval debut na olympiáde.
Pre Bratislavčana to bola vydarená sezóna. Pred ňou urobil niekoľko zmien.
Zaujímavou bol prestup do Empire Tennis Academy v Trnave zo Slovana, kde
tenisovo rástol a odkiaľ šiel do NTC (bol v ňom 9 rokov). S Trnavou získal vlani
i tohto roku extraligový titul. Na parížskom Roland Garros sa vlani ako lucky
loser prebojoval do tretieho kola. Zdolal domáceho Pouilleho, 31. na svete,
a v boji o osemfinále podľahol Kanaďanovi Raonicovi. V chorvátskom Umagu
vyradil na ceste do svojho prvého finále na okruhu ATP štyroch hráčov svetovej stovky – Stachovského, Kližana, Sousu, Berlocqa, prehral až s Talianom
Fogninim. Po tomto turnaji prerazil do stovky – 98. miesto je jeho kariérne
maximum. Na OH v Riu de Janeiro bol v osemfinále ako prvý slovenský tenista v ére samostatnosti. Po vlaňajšej sezóne ukončil spoluprácu s trnavským
trénerom Miloslavom Grolmusom a dohodol sa v Petrom Miklušičákom.
V prvej časti sezóny 2017 sa Andrejovi nedarilo, prenasledovali ho choroby,
predčasne sa vrátil z Južnej Ameriky a po pauze sa šiel rozohrať na turnaj
kategórie futures. Ale potom sa presadil v mexickom San Luis Potosi, kde
získal svoj 7. challengerový titul v dvojhre, prvý v tomto roku. Škoda, že sa mu
v Paríži nepodarilo obhájiť lanské tretie kolo. Na Roland Garros 2017 vypadol
v 1. kole kvalifikácie.

ALEX MOLČAN

Prešovský rodák (nar. 1. decembra 1997) bol pred dvoma rokmi najlepší slovenský junior. V kombinovanom svetovom rebríčku ITF sa najvyššie dostal
na 18. miesto na svete. Alex Molčan bol v lete 2015 lídrom tímu Slovenska,
majstra Európy do 18 rokov v La Rochelle. Galea Cup, najstaršiu a najvýznamnejšiu tímovú juniorskú súťaž, vyhral spoločne s Lukášom Kleinom
a Patrikom Némom, ďalšími členmi NTC, pod vedením kapitána Ľubomíra
Kurhajca. Ten je doteraz v NTC trénerom Alexa spoločne s Karolom Kučerom, bývalým úspešným profesionálom, šiestym na svete. Aktuálne je Molčan
v šiestej stovke rebríčka ATP. Na turnaji Poprad – Tatry štartuje tretí raz, ale
ako držiteľ voľnej karty po prvý raz v hlavnom turnaji. Pri dvoch predchádzajúcich príležitostiach sa dostal do druhého kola kvalifikácie. Šikovný ľavák,
obdivovateľ Rafaela Nadala, najmä forhendu Španiela, má na svojom konte
jeden titul z turnaja kategórie futures v tureckej Antalyi 2016. Tohto roku
uhral finále v Egypte, semifinále v Grécku a Maďarsku. Alex je v Bratislave
od svojich dvanástich. Z východu sa sťahoval za lepšími podmienkami. Je
členom Slávie STU a hráčom aktuálneho víťaza mužskej extraligy. V ankete
Tenista roka získal prvenstvo v roku 2015 v kategórii juniorov. Zavŕšil tým výborný rok, keď na jeho začiatku vyhral Slovak Junior Indoor v Senci a v januári
bol aj vo finále juniorskej štvorhry na Australian Open po boku Poliaka Hurkacza. Na jar potom získal double na Perinovom memoriáli v Umagu a dosiahol v juniorskej dvojhre osemfinále na Roland Garros. V auguste v La Rochelle
na ME vyhral všetkých päť zápasov, v ktorých za Slovensko nastúpil na vyvrcholení Galea Cupu 2015: tri dvojhry a dve štvorhry, čím ukončil juniorskú
kariéru.

MARTIN KLIŽAN
Martin Kližan (nar. 11. júla 1989 v Bratislave)
je päťnásobný víťaz ankety STZ o najlepšieho tenistu roka, držiteľ 4 titulov vo dvojhre
a 5 vo štvrohre na okruhu ATP. Najvyššie bol vo
svetovom rebríčku na 24. mieste. Na našom
challengeri bol dva razy v semifinále (2007,
1016), raz vo štvrtťfinále (2009) a raz vypadol
v prvom kole (2010).
Kližan mal 18 rokov a 72 dní, keď mal roku
2007 premiéru v Davisovom pohári a je najmladším debutantom slovenskej daviscupovej histórie. Najlepší daviscupový rok mal
predvlani – v troch stretnutiach sa podieľal na
7 bodoch, vyhral 20 setov, pričom nestratil ani
jeden. Vlani v DC chýbal. Tohto roku vo februári
proti Maďarom získal iba bod. Vo štvorhre prehral po boku Andreja Martina a potom aj s jednotkou súpera Fucsovicsom. S AEGON arénou
sa lúčil po prehre 1:3 so sklamaním.
Na grandslamoch sa mu v poslednom čase
nedarilo, ťahal šnúru 5 prehier, ktorú prelomil
v máji na Roland Garros, keď v 1. kole vyradil
domáceho Lokoliho. Prenikavejšie výsledky
mu zatiaľ v tomto roku chýbajú, štyri razy dosiahol štvrťfinále na turnajoch ATP.
V rokoch 2006 – 2010 bol hráč Slávie Agrofert
STU Bratislava členom NTC a v poslednom
roku pôsobenia v centre dosiahol ako tenista
druhej stovky prelomové challengerové prvenstvo na Slovak Open. Keď skončil v NTC, ujal sa
ho trénersky Karol Kučera, ktorý ho doviedol
až na 26. miesto rebríčka. Spolupráca trvala
takmer tri roky. V roku 2012 sa Kližan v New
Yorku postaral o to, že od čias Hrbatého mal
slovenský tenis na veľkej štvorke po šiestich
rokoch opäť hráča v osemfinále. Na US Open
senzačne vyradil piateho nasadeného Francúza Tsongu. V súboji o postup do štvrťfinále
prehral s Chorvátom Čiličom. V Petrohrade
2012 získal svoj prvý titul na turnajoch ATP
a vyslúžil si ocenenie Nováčik roka na hlavnom
profesionálnom okruhu. V druhej polovici roku
2013 však skvelé výsledky neobhájil. Po Wimbledone sa skončila úspešná spolupráca s Kučerom. To bol ešte v TOP 40, ale koncom roka
vypadol zo stovky. Na sklonku sezóny 2013 sa
dohodol s trénerom Martinom Dammom. Prípravu medzi sezónami absolvoval na Floride,
kde bývalý český profesionál žije. Spolupráca
trvala do júla 2015. Koncom roka potom
Kližan oslovil Martina Hromca a jeho zverencom je doteraz. Pod vedením tohto ľaváka,
bývalého reprezentanta Slovenka, vyhral vlani
dva turnaje ATP World Tour 500 v Rotterdame
a Hamburgu, štvorhru v Umagu a rok končil
ako 35. hráč sveta napriek tomu, že ho prenasledovalo zranenie päty a veľa chýbal v kolotoči. Kližan je mužom dramatických obratov, čo
vlani ocenila aj ATP. V Rotterdame vo štvrťfinále proti Španielovi Robertovi Bautistovi
Agutovi čelil piatim mečbalom, v semifi-

nále Mahutovi odvrátil tri. Za zmienku stojí najcennejšie víťazstvo Kližana,
ktoré dosiahol v Pekingu 2014, kde ako kvalifikant vyradil vo štvrťfinále druhého nasadeného Rafaela Nadala. Kuriozitou je, že Martin bol v 1. kvalifikačnom kole pekinského turnaja na pokraji vyradenia. V druhom sete prehrával
už 1:5 a za stavu 4:6 a 4:5 odvrátil, pri podaní 20-ročného Sin Kaa (ATP 944.),
štyri mečbaly!
Z mládežníckych úspechov Kližka, ako slovenskú jednotku volajú v tenisovej komunite, sú najpamätnejšie víťazstvo v dvojhre juniorov na Roland Garros 2006
a post svetovej juniorskej jednotky. Predtým na ME 2005 do 16 rokov vyhral
v dvojhre a po boku Andreja Martina aj vo štvorhre. Vo Wimbledone bol dva razy
vo finále juniorskej štvorhry.

NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE SERVIS
Spoločnosť Respect Slovakia je najväčším sprostredkovateľom poistenia
a zaistenia na Slovensku. Poistením chránime najväčšie priemyselné
riziká na Slovensku a spravujeme celkovo 210 tis. poistných zmlúv.
Firemným klientom aj fyzickým osobám poskytujeme profesionálny servis
prostredníctvom najširšej siete pobočiek a zastúpení.

Respect Slovakia, s.r.o.
Hviezdoslavova 2
058 01 Poprad
+421 52/77 23 814

VIPOX s.r.o. (člen skupiny Respect Slovakia, s.r.o.)
Dlhé Hony 4991
058 01 Poprad
+421 52/77 29 121

www.respect-slovakia.sk

Kto získa
raketu
Daniely?
Vo fantastickej tenisovej kariére Daniely Hantuchovej, štvornásobnej grandslamovej šampiónky v miešanej štvorhre, je Fed
Cup dodnes srdcovou záležitosťou. Dva razy získala fedcupové srdce, o ktorom rozhodujú výkony a náklonnosť fanúšikov.
Daniela debutovala do Fed Cupe ako 16-ročná v Moskve roku
1999. Odvtedy odohrala za Slovensko 58 zápasov, z toho 38
víťazných. Cenu za oddanosť získavajú hráčky, ktoré majú na
svojom konte viac ako 20 stretnutí vo svetovej skupine. Hantuchová je prvá Slovenka, ktorá túto métu dosiahla. ,,Je to pre
mňa výnimočná pocta. Je krásne, že som ocenenie dostala
práve na narodeniny,“ vyznala sa Daniela, ktorá v deň preberania Ceny za oddanosť (na snímke) oslávila 34. narodeniny.

P

opradská rodáčka Daniela Hantuchová prispela vlani do charitatívnej dražby na turnaji Poprad - Tatry
vzácnou raketou získanou špeciálne na tento účel od
Rafaela Nadala. Tohto roku venuje turnaju vo svojom
rodnom meste vlastnú raketu.
Bývalá piata hráčka sveta sa v apríli stala členkou ďalšej elitnej tenisovej spoločnosti. Za dlhoročnú reprezentáciu v Pohári
federácie jej Medzinárodná tenisová federácia udelila Cenu za
oddanosť. Slovenská fedcupová legenda a s počtom 32 odohraných stretnutí slovenská rekordérka, bola kľúčová členka
tímu, ktorý roku 2002 získal pre Slovensko víťaznú trofej.

Čo sa dražilo na našom turnaji?
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017

raketa Novaka Djokoviča
raketa Daniely Hantuchovej
raketa Miloslava Mečířa
raketa Ivana Lendla
raketa Dominika Hrbatého
obrazy Martiny Navrátilovej
kniha a tričko Jana Kodeša a tričko Björna Borga
raketa Sereny Williamsovej
raketa Rafaela Nadala
raketa Daniely Hantuchovej

O PLÁNOCH NA KURTY PRI JAZIERKU
Keď Branislav Stankovič predstavil projekt nového areálu v Tatranskej Lomnici nerátal, že pri realizácii svojich
plánov vybudovať príťažlivé, pritom skromné športovisko, narazí na oponentov. Napriek tomu je bývalý tenisový
profesionál a dnes organizátor turnaja Poprad – Tatry
optimista a verí, že sa pod tatranskými vrcholmi bude raz
hrať špičkový mužský tenis.
,,Turnaj v Tatrách môže byť ešte kvalitnejší ako doterajšie, ktoré som organizoval v Košiciach a teraz v Poprade.
Nový areál by som chcel vybudovať pri Jazierku v Tatranskej Lomnici, blízko zjazdovky. Som azda jediný investor,
ktorý nechce stavať v Tatrách apartmány,“ dodáva Stankovič. Postaviť chce tri tenisové kurty, všetky by mohli
miestni využívať bezplatne. Počas turnaja by postavil aj
jeden provizórny, zároveň centrálny kurt pre 2500 divákov. Malo by ísť o investíciu 300 - 350-tisíc eur. Treba
veriť, že raz na antukových kurtoch pri Jazierku budú tenisoví profesionáli bojovať o body do svetového rebríčka.

MÁME AMBÍCIU
BUDOVAŤ TENISOVÚ
INFRAŠTRUKTÚRU
Spoločnosť Aquacity Poprad turnaj Poprad - Tatry podporuje od samého
začiatku. Sme veľmi radi, že práve pod Vysokými Tatrami a v blízkosti nášho
areálu sa toto podujatie koná už po tretí raz.
Veľa ľudí sa nás pýta, prečo turnaj podporujeme. V prvom rade preto, že tenis
je fenomenálny šport, ktorý má aj v našej krajine bohatú minulosť. A potom aj
preto, že máme ambíciu v meste Poprad tenisovú infraštruktúru vybudovať.
Už v súčasnosti naša spoločnosť spolupracuje s futbalovým, hokejovým a plaveckým zväzom na vytváraní športovej infraštruktúry, ale aj rôznych medzinárodných súťaží. Ako je všeobecne známe, momentálne sa uchádzame o tenisové kurty, ktoré sú v areáli dejiska turnaja. Na ich mieste, a taktiež na susediacich
pozemkoch, chceme vybudovať nielen krytú tenisovú halu, ale zachovať aj
súčasné kurty a vytvoriť pri nich zázemie pre tenisovú akadémiu 21. storočia.
Každý, kto tenisu aspoň trochu rozumie, chápe, aké je dôležité pre rozvoj tohto
športu zachovať vonkajšie a vybudovať kryté kurty. Tento projekt sa snažíme
realizovať nielen s organizátormi tohto turnaja, ale aj s výraznými osobnosťami slovenského tenisu, ktorí nám aktívne radia ako takúto akadémiu postaviť
a následne prevádzkovať.
Pevne verím, že sa nám kurty podarí získať a v dohľadnej dobe vytvoríme fantastické tréningové zázemie pre tento nádherný šport aj v tomto meste pod
Tatrami. Na záver by som chcel zaželať nielen organizátorom, ale všetkým športovcom a aj divákom, aby si najväčší mužský antukový turnaj na Slovensku užili,
a aby sa k nám pod Tatry radi vracali.
Ing. Richad PICHONSKÝ,
riaditeľ AquaCity
a konateľ spoločnosti Aquapark Poprad
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NEW OBJECTS

2. SPORTSPUB
6. TENNIS ACADEMY POPRAD
7. INDOOR TRAINING COURSE - 45/90 m
9. FITNESS PARK
10. FISH RESTAURANT
11. PARKING
12. PARKING HOUSE
13. BRIDGING THE RIVER POPRAD
14. BRIDGING - VELICKÝ STREAM
15. CONNECTING STREET OF NOVÁ AND ŠPORTOVÁ
16. CROSSROAD WITH FOUNTAIN

EXISTING OBJECTS

1. INFOPOINT, CASH DESKS
3. NTC & HOTEL
4. MAIN FOOTBALL FIELD - HEATET 68/105m
5. TRIBUNE
8. TRAINING COURSE II. - HEATET 68/105 m
17. AQUACITY POPRAD
18. HOCKEY STADIUM
19. RESTAURANT KOLIBA

TENNIS ACADEMY POPRAD

TENISTI
TO VEDIA AJ

NA ĽADE
Hokejové súperenie slovenských
a českých tenistov má svoju dlhoročnú tradíciu a v Branislavovi Stankovičovi vytrvalého organizátora. Stretnutie sa uskutočňuje raz v Čechách, raz
na Slovensku.
Vlani bol 9. decembra dejiskom popradský zimný štadión. Slováci sa blysli,
zvíťazili 10:3. Ale to nie je podstatné.
Oveľa dôležitejšia je skvelá atmosféra,
ktorá tieto súboje sprevádza.
Hviezdami minuloročného zápasu boli
Tatranci - bratia Dominik a Dávid Šprochovci. Strelili po 3 góly slovenského
družstva. Na ľade sa s nimi dokonca
predstavil aj ich otec Ondrej. Dva góly
pridal Karol Beck, jeden z najšikovnejších hokejistov spomedzi bývalých
tenisových profesionálov a po jednom
Gombosov tréner Ladislav Simon
a Branislav Stankovič.
V slovenskom drese sa predstavila až
na Martina Kližana kompletná daviscupová reprezentácia na čele s kapitá-

Olympijský víťaz Miloslav Mečíř
a Branislav Stankovič v popradských
hokejových dresoch

nom Miloslavom Mečířom, náruživým
hokejistom.
,,Nasadenie sme mali veľké. Nechceli sme súpera podceniť, prišiel
v silnej zostave. Je príjemné, že sa
vieme stále takto stretnúť a pridávajú sa k nám aj chlapci zo súčasného daviscupového tímu, ktorí
aspoň trochu vedia korčuľovať,"
komentoval Mečíř.
Hviezdou hostí bol bývalý piaty hráč
sveta Jiří Novák. ,,Prišli sme sa pobaviť s chlapcami, s ktorými sme hrávali
na okruhu 10 - 15 rokov a vyskúšať
si, či ešte vieme hrať hokej. Nikto sa
nezranil, atmosféra bola skvelá, užili sme si to,“ skonštatoval. Na českej
strane sa objavili ďalšie zvučné mená
ako Ctislav Doseděl, Libor Němeček,
Tomáš Petera, Jaroslav Levinský,
Tomáš Krupa.
Keďže sa stretnutie uskutočnilo na
ľade popradských kamzíkov, slovenský
tím si symbolicky obliekol ich dresy.

Karol Beck patrí na ľade medzi najšikovnejších, vidieť, že kedysi hokej hral

Česká tenisová hviezda Jiří Novák

KTO PRÍDE DO POPRADU
AKCEPTAČNÁ LISTINA
Horacio Zeballos

Argentína

65

Adam Pavlásek

Česko

97

Andrej Martin

Slovensko

106

Santiago Giraldo

Kolumbia

107

Gerald Melzer

Rakúsko

112

Roberto Carballes Baena Španielsko

134

Laslo Djere

Srbsko

135

Vladimir Ignatik

Bielorusko

149

Guillermo
Garcia-Lopez

Španielsko

153

Dmitrij Popko

Kazachstan

190

Václav Šafránek

Česko

200

Riccardo Bellotti

Taliansko

204

Filip Krajinovič

Srbsko

206

Attila Balázs

Maďarsko

211

Oscar Otte

Nemecko

223

Sebastian Ofner

Rakúsko
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Elias Ymer

Švédsko

241

Petr Michnev

Česko
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Federico Coria

Argentína

244

Augustin Velotti

Argentína
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V akceptačnom zozname účastníkov turnaja challengerovej série ATP Poprad – Tatry 2017 je s najvyšším
postavením v rebríčku Horacio Zeballos. To je dobrá
správa – argentínsky víťaz z roku 2016 sa chystá do
Popradu obhájiť svoje prvenstvo.
V zozname 22 tenistov, ktorí si účasť zabezpečili vďaka
renkingu, nájdeme aj Čecha Adama Pavláska, ďalšieho
hráča svetovej stovky, víťaza z roku 2015. Tesne za
TOP 100 je Andrej Martin, jediný domáci tenista s priamou účasťou, lanský semifinalista. Pravda, svoj štart
avizuje aj Martin Kližan, ktorý má sľúbenú voľnú kartu
od organizátorov. Alex Molčan je ďalším slovenským
tenistom, ktorý bude chcieť využiť šancu s voľnou kartou podobne ako Dominik Šproch a Peter Vajda.
Po piaty raz si náš challenger vybral do programu Gerald Melzer. Minuloročný finalista z Rakúska si iste
robí zálusk na titul, bude medzi nasadenými. Premiéru
v Poprade zažije Kolumbijčan Santiago Giraldo a po
prvý raz k nám zavítaju aj Španieli Roberto Carballes
Baena a Guillermo Garcia-Lopez. Zato Bielorus Vladimir Ignatik je na Slovensku ako doma, pravidelne
štartuje na všetkých slovenských challengeroch. Vlani
bol v Poprade v 2. kole a predvlani vo štvrťfinále. Čech
Václav Šafránek uzatvárajúci druhú rebríčkovú stovku
bude v Poprade debutovať. Zaujímavým účastníkom je
21-ročný Elias Ymer, aktuálna švédska jednotka, starší
z nádejnej bratskej dvojice.

Posledným hráčom, ktorý sa vošiel medzi 22 štartujúcich s priamym postupom do hlavného turnaja na
základe rebríčka, je Nemec Cedrik-Marcel Stebe, v poChristopher O'Connell
Austrália
257
čítači na 258. mieste. Zoznam aktérov na 32 doplnia
Cedrik-Marcel Stebe
Nemecko
258
štyria držitelia voľnej karty, štyria kvalifikanti a dvaja
hráči s tzv. špeciálnou výnimkou (Special Exempt), príHráči sú zoradení podľa svetového rebríčka ATP
padne namiesto nich tenisti z pod čiary.
v dvojhre k 29. 5. 2017.

Horacio Zeballos

Andrej Martin

Gerald Melzer

Laslo Djere

Adam Pavlásek

Santiago Giraldo

Roberto Carballes Baena

Vladimir Ignatik

AKO HRALI SLOVÁCI
NA TURNAJI
Guillermo Garcia-Lopez

Sebastian Ofner

Jediným slovenským finalistom turnaja je zatiaľ Norbert
Gombos (2014). V záverečnom kvartete sa v minulosti
predstavili z domácich hráčov ešte Michal Mertiňák (2004),
Martin Kližan (2007 a 2016) a Andrej Martin (2016).

1. ročník, 2003

V hlavnom turnaji štartovali 4 hráči, Sebök a Beljajev vypadli
v 1. kole, Švarc a Mertiňák boli v druhom kole

2. ročník, 2004

Z troch Slovákov Lacko a Beljajev vypadli v 1. kole, Mertiňák
prehral až v semifinále

3. ročník, 2005
Dmitrij Popko

Elias Ymer

Zo 6 Slovákov v hlavnom turnaji boli Švarc a Lacko v 2. kole,
Bruthans, K. Čapkovič, Zelenay, Beljajev vypadli v prvom

4. ročník, 2006

Z troch Slovákov bol Lacko vo štvrťfinále, Bruthans v 2. kole,
Mečíř ml. vypadol v prvom kole

5. ročník, 2007
Václav Šafránek

Petr Michnev

V hlavnom turnaji bolo 5 Slovákov, Mečíř ml., Durdík,
Semjan vypadli v 1. kole, Červenák bol vo štvrťfinále, Kližan
v semifinále

6. ročník, 2008

V hlavnom turnaji 7 Slovákov, Lacko, Daniš, Semjan,
K. Čapkovič vypadli v prvom kole, Mečíř ml. v 2. kole,
Červenák, Hrbatý vo štvrťfinále

7. ročník, 2009

V hlavnom turnaji 5 Slovákov: Semjan, K. Čapkovič vypadli
v 1. kole, Hrbatý a Mečíř ml. v 2. kole, Kližan vo štvrťfinále
Riccardo Bellotti

Federico Coria

8. ročník, 2010

V hlavnom turnaji 4 Slováci: Kližan, Martin a Semjan vypadli
v 1. kole, Mečíř ml. vo štvrťfinále

9. ročník, 2011

V hlavnom turnaji v prvom kole vypadli Daniš, Mečíř, Martin,
vo štvrťfinále bol Hrbatý

10. ročník, 2012
Filip Krajinovič

Augustin Velotti

V hlavnom turnaji zo 6 Slovákov Fabian, Čapkovič, Červenák
vypadli v 1. kole, Hrbatý a Martin v osemfinále a Mečíř
vo štvrťfinále

11. ročník, 2013

Zo štyroch Slovákov v hlavnom pavúku boli dvaja – Mečíř
a Martin – vo štvrťfinále, Daniš a Semjan vypadli v 1. kole

12. ročník, 2014

V hlavnom turnaji zo 6 Slovákov štyria vypadli v 1. kole
(Daniš, Fabian, Pažický, Šproch), Martin prehral v osemfinále
a Gombos vo finále
Attila Balázs

Christopher O‘Connell

13. ročník, 2015

V hlavnom turnaji z 8 Slovákov, čo bolo maximum v počte
domácich účastníkov v histórii turnaja, vypadli v 1. kole
Klec, Simčák, Kovalík, Šproch, v osemfinále P. Vajda, Martin,
Horanský. Do semifinále sa prebojoval Gombos

14. ročník, 2016
Oscar Otte

Cedrik-Marcel Stebe

V hlavnom turnaji štartovalo 7 Slovákov, z nich štyria
s voľnými kartami. V 1. kole vypadli Klein, Fabian, Šproch,
v 2. kole Gombos, vo štvrťfinále Kovalík a v semifinále Kližan
a Martin

TURNAJ 2016
VO FOTOGRAFIÁCH

Horacio Zeballos, argentínsky víťaz dvojhry na Poprad – Tatry 2016

Gerald Melzer, lanský finalista, ďakuje organizátorom
za skvelé podmienky

Rozhodcovia a zberači

Dekorácia po finále štvorhry, v ktorej zvíťazil uruguajsko-kazašský
pár Ariel Behar, Andrej Golubec, vpravo slovensko-česká dvojica
finalistov Andrej Martin a Lukáš Dlouhý

Dve daviscupové generácie – po krajoch sú súčasníci Andrej
Martin a Martin Kližan, uprostred veľká trojka minulosti Vajda,
Mečíř, Stankovič

Galavečer a jeho hostitelia:
Branislav Stankovič,
Miloslav Mečíř,
Marián Vajda

Ing. Dušan Guľáš,
konateľ spoločnosti
Respect Slovakia,
vydražil raketu
Rafaela Nadala,
ktorú mu odovzdáva
Branislav Stankovič.
Vzácny je na rakete
najmä podpis kráľa
antuky.

Miloslav Mečíř a Marián Vajda v akcii na dvorci
K príjemnému mimotenisovému programu
počas turnajového týždňa patrí golf
Andrej Martin,
semifinalista dvojhry 2016
Radosť víťaza
Horacia Zeballosa
Kuriozita z Popradu – psy ako zberači lôpt

Ďakujeme partnerom podujatia
POPRAD-TATRY ATP Challenger Tour 2017

Hlavní partneri:

Realizované s finančou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Partneri:

AUTONOVA

Mediálni partneri:

TipujemeTenis.sk

Harmónia pokoja,
wellness a gastronómie v Tatrách

28 štýlových izieb a apartmán
wellness centrum
vnútorný a vonkajší bazén s protiprúdom
parná, suchá a infrasauna, posilňovňa
27 jamkové golfové ihrisko 35 % ZĽAVA
tréningové plochy GRÁTIS
Profesilnálni tréneri
detské golfové školy a kempy
KONFERENČNÉ PRIESTORY S DENNÝM SVETLOM
NEVŠEDNÉ TEAMBUILDINGY NA MIERU

HOTEL INTERNATIONAL, Veľká Lomnica, 052 466 1111, international@golfinter.sk www.golftatry.sk

Šport a pohoda

v troch písmenách
HSC v Piešťanoch na Hlbokej ceste skrýva
v troch písmenách nielen iniciály zakladateľov
a konateľov centra (Habán – Stankovič), ale
predovšetkým viacero športov, pre ktoré sú tu
vytvorené podmienky a príjemnú pohodu v celom areáli.
„HS Centrum má celoročné využitie. Keď
v centre pribudla hala, mohli sme rozbehnúť
tenisovú školu a činnosť Tenisového klubu
HSC Piešťany,“ hovorí Ing. Peter Habán. „Dnes
už máme viacero mládežníckych družstiev
v súťažiach, takže je v areáli živo nielen cez
týždeň, ale i cez víkendy, keď sa hrajú zápasy,“
dodáva. HSC ponúka široké možnosti komerčného využitia, areál vyhľadávajú na firemné
akcie, VIP turnaje, športové hry. Okrem dominantného tenisu – v hale sú 2 dvorce, vonku 6
antukových – sa v areáli dá hrať plážový volejbal, nohejbal, stolný tenis, bedminton, volejbal,
futbal na umelej tráve, ba i hra pre pozitívne
lenivých – petang.
Oddychovať sa dá nielen v zeleni centra neďaleko Váhu, ale aj v príjemnom zrube s reštauráciou. Veľkou devízou centra je jeho lokalita.
V tesnej blízkosti je bowling centrum s biliardovým klubom, squash centrum so stolnotenisovou herňou, možnosť ubytovania (hotel
Máj, hotel Sĺňava, penzión Hellene Relax Club),
prípadne zimný štadión, plaváreň.
Svoje meno s TK HSC Piešťany spojil od roku
2015 aj bývalý profesionál a daviscupový

reprezentant Filip Polášek (na obr.). Stal sa
šéftrénerom tenisovej školy (ďalší tréneri Ivan
Orviský, Kristián Stevič, Michal Lukačovič).
Polášek, niekdajší 20. deblista sveta, ktorý
roku 2008 vyhral anketu Tenista roka, prestal
pre problémy s chrbtom aktívne hrať na jeseň
2013. Plynule prešiel na trénerskú dráhu. „Mojou ambíciou vždy bolo pracovať s mladými
slovenskými hráčmi. V Piešťanoch mi ponúkli
takúto možnosť. V klube, ktorý má veľmi dobré zázemie s vonkajšími antukovými dvorcami, pevnou halou, multifunkčným ihriskom
a stravovacím zariadením, očakávajú odo mňa
vytvorenie kvalitného systému fungovania,“
vravel víťaz 11 deblových titulov ATP po lanskom septembrovom nástupe. „Mojou úlohou
je dobre rozbehnúť tenisovú školu. Rád by som
robil prácu v Piešťanoch poctivo a dlhodobo,“
zdôraznil a zdá sa, že sa mu to darí.

Detské tenisové kempy, majstrovstvá seniorov, turnaje žiakov, júlový HSC Cup – mužský
turnaj kategórie futures, to je stručný prehľad akcií, ktoré v centre chystajú na letný vrchol
sezóny. Ukazuje sa, že aj toto leto v HS Centre bude rušné.

Člen innogy

Kvalitné služby sú pre nás prioritou. Vďaka
užitočným produktom chceme zlepšovať váš život
a prinášať viac výhod pre váš domov.

vse.sk

Najmodernejší štvorhviezdičkový wellness
hotel vo Vysokých Tatrách

HOTEL HORIZONT RESORT

STARÁ LESNÁ 059 60, TATRANSKÁ LOMNICA

• KONTAKTNÉ ÚDAJE •
HOTELOVÁ RECEPCIA / HOTEL RECEPTION
TEL. Č. + 421 908 908 111
RECEPCIA@HORIZONTRESORT.SK

WWW.HORIZONTRESORT.SK

MOUNTAIN WELLNESS CENTRUM
Ak sa chcete ponoriť do ticha prírody a túžite
po dokonalom relaxe, wellnesse a oddychu s
úžasným výhľadom na štíty Vysokých Tatier,
vyskúšajte naše wellness centrum v hoteli
Horizont Resort

SUCHÁ SAUNA “SEVERSKÁ IZBA”
INFRA SAUNA “SLNEČNÁ ŽIARA“
PARNÁ SAUNA “BOROVICOVÝ LES”
SOĽNÁ SAUNA “HIMALÁJSKY KRYŠTÁL”
PRIVÁTNY BAZÉN “TATRANSKÁ LAGÚNA”
JACUZZI “PRÍRODNÝ PRAMEŇ”
VEDRO “ĽADOVCOVÁ SMRŠŤ”
OCHLADZOVACÍ BAZÉN “HORSKÉ JAZIERKO”
MASÁŽNA POSTEĽ “ZAJAČÍ BRLOH”
ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ S VODOPÁDOM”
SIAM THAI CENTRUM - THAJSKÉ MASÁŽNE CENTRUM
MOUNTAIN SPA CENTRUM
- KLASICKÉ, RELAXAČNÉ MASÁŽE A SPA PROCEDÚRY

SOLÁRIUM

Oslavy, zásnuby, luxusné romantické chvíľky,
narodeninové darčeky, párty s priateľmi to
všetko môžete zažiť v privátnej zóne na streche
Hotela Horizont Resort

PANORAMATICKÝ VÝHĽAD NA ŠTÍTY VYSOKÝCH TATIER,
ÚŽASNÝ RELAX VO VÍRIVKE NA STRECHE HOTELA A TERASA
S PRESKLENOU FÍNSKOU SAUNOU

VIP SKY LOUNGE - VSTUP PRE 2 AŽ 10 OSÔB

JACUZZI PRE 5 OSÔB
PRESKLENÁ FÍNSKA SAUNA
TERASA S LEHÁTKAMI A VÝHĽADOM
MINI KUCHYNKA WELCOME DRINKY

EST 1905

Grandhotel Praha****
Tatranská lomnica

Legenda tatranského
hotelierstva
Jediný exteriérový bazén
v Tatrách
Liečivá sila horských bylín
a darov prírody

www.ghpraha.sk
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• REKLAMNÁ AGENTÚRA
• OFSETOVÁ TLAČIAREŇ
• VÝROBA REKLAMY

www.progrup.sk /cokolveknapockanie

TATRAVAGÓNKA
EURÓPSKY LÍDER V OBLASTI
NÁKLADNEJ ŽELEZNIČNEJ
PREPRAVY

www.tatravagonka.com

✓ Patríme k TOP 10 firmám so slovenským kapitálom.
✓ Získali sme ocenenia Strojársky výrobok roka 2015
a Strojársky výrobok roka 2016.
✓ Sme jedným z najväčších a najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne.
✓ Ponúkame unikátne riešenia nákladných železničných vagónov,
ktoré sú vyvinuté a vyrobené na základe požiadaviek našich zákazníkov.
✓ Sme TRENDSETTERMI v rámci nákladnej železničnej prepravy.

sales@tatravagonka.sk | #nasatatravagonka
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PRE SVOJE ROZHODNUTIE
NÁJDETE NA NOVEJ

WWW.MARCOMIRELLI.COM

Aby ste žili
allegro espressivo
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Jedinečný vhľad do sveta ﬁnancií a bohatstva je naše umenie.

Unikátne slovenské investičné produkty.
Exkluzívny Klub Magnus.
Jedinečné zhodnotenie investícií.

Vysoká bezpečnosť,
minimálne riziká

bezpečnostné dvere
www.sherlock.sk

The global leader in
door opening solutions

Odolnosť je to,
na čom záleží...

Protipožiarne
zabezpečenie budov
www.hasil.sk

The global leader in
door opening solutions

ORGANIZÁTOR:

relax•šport•zábava
•
•
•
•
•

tenisové turnaje
CHALLENGERY
FUTURESY
VIP turnaje
športové exhibície a rôzne
ďalšie športové aktivity
• kongresy a semináre

www.hsc.sk
HS Centrum,
Hlboká 92, Piešťany,
tel.: 0902 824 902

