NTC NEWS
NTC aréna Bratislava, 26. – 27. 10. 2018. Slovensko – Bielorusko, 2. kolo play off o účasť v I. skupine euro-africkej
zóny Davisovho pohára 2019. Piatok, 26. 10. 2018, 16.00:
dve dvojhry. Sobota, 27. 10. 2018, 13.00: štvorhra a záverečné dvojhry. Cena vstupeniek: po 10 eur na piatok aj sobotu.
Predpredaj: ticketportal.sk, predpredaj.sk, recepcia NTC
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Slovensko proti Bielorusku
o postup medzi elitu 26. a 27. októbra 2018
Slovenských tenistov čaká 26. – 27. októbra 2018 stretnutie s Bieloruskom, ktorého víťaz postúpi do svetovej skupiny zreformovaného Davisovho pohára. Tím kapitána
Dominika Hrbatého má pred sebou veľkú výzvu. Ak
vyhrá, bude vo februári bojovať o postup do finálového
vyvrcholenia najprestížnejšej tímovej súťaže v roku 2019.
Desať dní pred stretnutím s Bieloruskom určí kapitán
päťčlennú nomináciu. Vyberať bude z najlepších – hráča TOP 50 Martina Kližana, členov elitnej stovky Lukáša
Lacka a Jozefa Kovalíka, z druhej svetovej stovky Andreja
Martina a Norberta Gombosa a z deblových špecialistov
Igora Zelenaya a Filipa Poláška. Bielorusi majú len jedného hráča na úrovni svetovej stovky Iľju Ivaška a disponujú aj legendárnym deblistom Maxom Mirným. Slovensko
nastúpi doma ako favorit.

PRÍĎTE NA 5. ROČNÍK PEUGEOT TENNIS DAY
NTC aréna Bratislava, 6. októbra 2018
Pred piatimi rokmi sa súčasťou celoslovenského vyvrcholenia Detského Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou SPP stal
Peugeot Tennis Day (PTD). Pod strechou NTC nás čaká
v prvý októbrový víkend jubileum – v sobotu 6. októbra
2018 sa nadšenci tenisu a značky Peugeot, dlhodobého partnera STZ, stretnú na 5. ročníku PEUGEOT TENNIS DAY.
Celoslovenské finále Detského DC a FC sa začína už 4.
októbra a vyvrcholí v nedeľu 7. októbra. Na turnaji hrá
po 12 najlepších družstiev chlapcov a dievčat do 10 rokov.
V sobotu sa v rámci PTD od 10.00 do 14.00 h môžete te-

2018

šiť na autogramiádu s hviezdami tenisu, ktoré si zahrajú
s deťmi. Okrem rôznych atrakcií môžete zatlieskať produkcii tanečnej školy Lady Mel a vyskúšať modely značky
Peugeot. Vstup je voľný.
Viac o programe: http://www.tennis.peugeot.sk/

Aktuálna ponuka rekreačného tenisu (T) a
plážového tenisu (PT) na zasportujsiopen.sk
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Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na stránke
www.zasportujsiopen.sk v sekcii turnaje.

