ČO SA UDIALO V ROKU 2017 V TC BASELINE BANSKÁ BYSTRICA

KONCEPCIA A VÍZIE
PRINÁŠAJÚ ÚSPECHY

Rok 2017 bol pre TC BASELINE Banská Bystrica mimoriadne úspešným, nielen pre
individuálne úspechy našich hráčov a družstiev, ale aj z hľadiska úspešnej spolupráce
s mestom Banská Bystrica v rámci projektu Európske mesto športu 2017.
Ale vezmime to pekne po poriadku.
Z individuálnych úspechov vyzdvihnime úspešnú sezónu našich „Hráčov
roka“. Náš najmladší talent Leon Sloboda sa stal už po tretíkrát po sebe
majstrom Českej republiky v súťaži
družstiev, keď hájil farby moravského
veľkoklubu TK Agrofert Prostějov. Najväčším úspechom Iriny Balus v tomto
roku bolo okrem prvých reprezentačných zkúseností z ME aj zisk dvoch titulov majsterky Slovenska vo štvorhre
a tretie miesto v dvojhre. Krásne tretie
miesto na M-SR vo štvorhrách vybojoval aj Maxim Novák. Za zmienku stojí
aj perfektné 6. miesto v rebríčku STZ
pre Ninu Plajovú.
V našej novej kategórii „Skokan roka“
získali ocenenia Nina Baniarová,
Samuel Takáč a Matej Muranský.
Vyzdvihujeme predovšetkým ich
poctivú prácu na tréningoch a veľkú
snahu, ktorá sa počas sezóny prejavila vo víťazstvách aj nad rebríčkovo
lepšie umiestnenými hráčmi. Tenisový
rozvoj týchto hráčov je vzorom aj pre
ostatných hráčov klubu.
V súťaži družstiev sa nám podarilo
prelomiť prekliatie druhých miest v 1.
lige a vďaka družstvu v zložení Adam
Kulich, Ivo Hric, Tomáš Pavlovský, Jakub Freibolt, Lukáš Hriň, Jakub Novák,
Marko Cetner a hrajúci kapitán Marek

Novák, sme zaknihovali historický
postup našich mužov do extraligy.
V detských kategóriách sa najviac
darilo družstvu mladších žiačok, ktoré
v zložení Irina Balus, Emma Filipková, Petra Janigová, Lucia Červencová,
Karolína Babčanová a Noemi Jabrocká obsadilo na M-SR druhé miesto.
Okrem družstva mladších žiačok
sa na M-SR prebojovali aj družstvá
starších žiačok a starších žiakov, ktoré
skončili na 6., resp. na 8. mieste. V
detskom Davis Cupe obsadili Leon
Sloboda, Maroš Medveď a hosťujúci
Michael Jankech 4. miesto. Nesmieme zabudnúť aj na spanilú jazdu
družstva starších žiačok „B“ v složení
Saška Šimonová, Karolína Babčanová,
Eliška Melicháčová, Vanda Martinková, Noemi Jabrocká a Emma Simanová, ktoré sa po úspešnej baráži
prebojovali do vyššej súťaže.
S podporou mesta Banská Bystrica - Európského mesta športu a
našich partnerov, sme v roku 2017
zorganizovali celkovo 19 tenisových,
klubových alebo zväzových podujatí.
K najúspešnejším patrila zimná séria
tenisových turnajov pre deti do 10 rokov BABOLAT TOUR 2017 zakončená
veľkolepým turnajom MASTERS iba
pre najlepších. Predovšetkým rodičia
hráčov ocenili nový zmiešaný systém

zápasov, bezchybnú organizáciu celej
série a hodnotné ceny pre najlepších
od hlavného sponzora – firmy BABOLAT. K stáliciam už patrí aj každoročný medzinárodný turnaj seniorov ITF
Senior Dunlop Summer Cup 2017,
ktorého sa v máji zúčastnilo takmer
70 hráčov z 5 krajín.
Okrem tenisových podujatí sme sa
zapojili aj do organizácie iných športových podujatí. Pomohli sme s prípravou úspešného projektu „Bystrické
firemné hry“, na ktorom v rôznych
disciplínach súťažili zamestnanci,
manažéri a konatelia banskobystrických firiem. Pre deti so zdravotným
postihnutím sme v spolupráci s
centrami včasnej intervencie pripravili
športový deň s názvom „Pohyb nám
pomáha“.
V TC BASELINE kladieme predovšetkým dôraz na kvalitu tréningového procesu. Správnosť našej cesty
potvrdzuje skutočnosť, že v dosiahnutých výsledkoch sme dlhodobo najúspešnejší banskobystrický
tenisový klub. Veľká vďaka za tento
primát patrí nielen hráčom klubu a
ich rodičom, ale aj trénerom Marekovi
Novákovi, Jozefovi Šuhajdovi, Lukášovi Neuschlovi a ďalším. Tí svojou
príkladnou prácou s deťmi posúvajú
klub každým rokom ďalej.
Adresa: Baseline SPORT ARENA,
Švermova 6515, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 944 112 385
Email: martin.labas@baseline.sk
Web: www.baseline.sk/sk
Facebook: facebook.com/baselinesportarena

???

???

91

