


Tento rok okúsi Slovensko už po tretíkrát hviezdnu tenisovú exhibíciu, ktorá už do Bratislavy priviedla také mená svetového tenisu ako Pete Sampras,
Goran Ivaniševič, Michael Stich, Henri Leconte, Mansour Bahrami, ale aj našich najznámejších tenistov Dominika Hrbatého, Miloslava Mečířa a Karola Kučeru.

3. ročník Tennis Classic opäť prinesie exkluzívny tenisový zážitok, uvoľnenie, zábavu a najmä možnosť vidieť legendy na vlastné oči. 
„Kráľ antuky“ aj takto bol v časoch najväčšej slávy označovaný tenista, ktorý má na svojom konte 44 turnajových víťazstiev ATP vo dvojhre,

z toho jeden grandslamový turnaj - French Open v roku 1995.
Svetová jednotka z roku 1996 Thomas Muster sa tento rok po dlhšej pauze vracia na profesionálne tenisové dvorce, okrem toho exceluje ako dokonalý showman

na exhibíciách, čo určite dokáže aj svojim výkonom v Bratislave.
Do NTC Sibamac Arény tento rok zavíta aj jedna z najznámejších a určite najatraktívnejšia ženská tenistka sveta. Meno Anna Kournikova je dodnes pojmom

vo svete tenisu a nielen to. Anne sa podarilo stať doslova svetovou celebritou a jej meno patrí stále medzi najvyhľadávanejšie mená v Googli.
Jej tvár je zas označovaná ako najčastejšie fotografovaná tvár svetového športu. Keď k tejto atraktívnej dvojici pridáme domáci pár

Dominika Cibulková a Dominik Hrbatý, niet pochýb, že bude o skvelú tenisovú show postarané.
22.novembra si zmerajú sily Dominik Hrbatý s Thomasom Musterom vo dvojhre, a spoločne budú zabávať divákov aj v miešanej štvorhre.

Exkluzívne pre Tennis Classic sa dá na pár hodín opäť dokopy náš úspešný pár z austrálskeho Perthu 2009 Dominika Cibulková, Dominik Hrbatý,
aby na kurte popreháňali ďalší atraktívny pár Anna Kournikova, Thomas Muster.

Určite sa bude na čo pozerať!

Nenechajte si  preto ujsť 3. ročník Tennis Classic!
22. novembra 2010 o 19:00 hod. v Národnom tenisovom centre / Sibamac Aréne Bratislava.



Modelka a najmä tenistka Anna Sergeyevna Kournikova je dcérou bývalej bežkyne
a bývalého wrestlera, neskôr profesora na Univerzite telesnej výchovy a športu v Moskve

a s tenisom začala už keď mala 5 rokov.
Zúčastnila sa na Olympiáde v roku 1996 a o rok neskôr dosiahla semifinále vo Wimbledone.

Hoci Anna v dvojhrách dosiahla svetové ôsme miesto v roku 2000, jej špecialitou sú štvorhry,
kde sa v roku 1999 pýšila svojou pozíciou číslo 1. vo svete.

V tom istom roku  sa Anna vo štvorhrách dostala až do finále na French Open.
Spoločne s Martinou Hingisovou vyhrala dva Grand slamové tituly v Austrálii v rokoch 1999 a 2002.

Tieto svetoznáme tenisové krásavice sa sami nazvali “Tenisové Spice Girls”.
V rokoch  1999 a 2000 spolu získali dokonca aj víťazstvo v súťaži WTA Tour Championships.

Kournikovovej aktívna tenisová kariéra skončila pre dlhodobé zdravotné problémy,
teraz žije na Floride a hráva už iba príležitostne exhibície.

Príde na Slovensko aj so svojou láskou spevákom Enriquem Iglesiasom? 

DÁTUM NARODENIA: 7. 6. 1981
MIESTO NARODENIA: MOSKVA / Rusko

VÝŠKA: 172 cm
VÁHA: 56 kg

Hrá pravou rukou, obojručný backhand
Profesionálkou je od roku 1995.



Dominika Cibulková rozbehla svoju tenisovú kariéru, keď mala osem rokov. 
Je bývalou svetovou juniorskou trojkou  z mája 2005. 

Začiatok kariéry mala viac ako úspešný - odštartovala víťaznými zápasmi v portugalskom Amarante (2005)
a u nás v Bratislave, kde vyhrala Ritro Slovak Open v októbri 2006.

V roku 2008 bola súčasťou olympijského tímu a 13.apríla toho istého roku
premiérovo aj finalistkou turnaja WTA v Montreale. 

V dvojhrách sa najvyššie dostala na  12. miesto v júli 2009 a k septembru 2010
jej patrí 33.miesto ženského tenisového rebríčka.

9.januára 2009 triumfovala spoločne s Domikom Hrbatým na Hopmanovom pohári
zmiešaných družstiev v austrálskom Perthe.

Najlepšie výsledky dosiahla na grandslamovom turnaji Rolland Garros v Paríži (2009),
kde sa jej podarilo dostať do semifinále. Tento rok potešila všetkých svojich fanúšikov skvelou účasťou na jej 

obľúbenom grandslamovom turnaji US Open, kde sa dostala až do štvrťfinále.

DÁTUM NARODENIA: 6. 5.1989
MIESTO NARODENIA: Bratislava

VÝŠKA: 161 cm
VÁHA: 58 kg

Hrá pravou rukou, obojručný backhand
Profesionálkou je od roku 2005.



DÁTUM NARODENIA: 2. 10. 1967
MIESTO NARODENIA: Leibnitz / Rakúsko

VÝŠKA: 180 cm
VÁHA: 75 kg

Hrá pravou rukou, jednoručný backhand
Profesionálom je od roku 1985.

Thomas Muster sa dostal prvýkrát do popredia v roku 1985, keď vyhral juniorské zápasy French Open a Orange Bowl. V tom istom 
roku sa stal aj profesionálom a v roku 1986 vyhral aj svoj  prvý turnaj v holandskom Hilversume.

V roku 1989 sa Thomas Muster stal prvým Rakúšanom, ktorý sa dostal do semifinále Australian Open a krátko na to sa ako prvý 
Rakúšan dostal do TOP 10 rebríčka ATP.  Po nešťastnej zrážke opitým vodičom na Floride musel podstúpiť operáciu a následne 

nemohol hrávať celých 6 mesiacov. Pri jeho “comebacku” v roku 1990 mu priala šťastena.
Okrem víťazstiev na antuke sa mu podarilo zdolať Andre Agassiho (víťaza všetkých grandslamov) a zabezpečiť tak Rakúsku účasť 
v semifinále na Davisovom pohári. V roku 1994 porazil v prvom kole Davisovho pohára v Grazi minuloročného účastníka exhibície 

Tennis Classic Michaela Sticha. Tento zápas trval 5 hodín a 25 minút a bol označovaný ako najdlhší zápas na svete.
Okrem semifinále na Australian Open (1989, 1997) a štvrťfinále na US Open (1993, 1994, 1996) sa Thomasovi  najviac zadarilo

v grandslamoch v roku 1995, keď vyhral French Open. Muster mal v roku 1995 na antuke štatistiku 65:2 (víťazstvá:prehry). 
Avšak Pete Samprasa (Tennis Classic 2008) neporazil. 12.februára 1996 sa dostal na čelo svetového tenisového rebríčka.

Thomas je unikátny hráč na antuke, vďaka čomu si vyslúžil titul “Kráľ antuky”. Zaujímavosťou je, že jediný zápas Davisovho 
pohára vo dvojhrách, ktorý prehral na antuke v jeho kariére bol v 1997 taktiež s minuloročným účastníkom Tennis Classic

na Slovensku balkáncom Goranom Ivaniševicom. Počas svojej kariéry získal 44 titulov a keďže nikdy neohlásil oficiálny koniec 
kariéry po niekoľkých rokoch mimo kolotoča ATP sa doň vrátil práve tento rok.



Dominik Hrbatý má na svojom konte šesť turnajových triumfov vo dvojhrách na okruhu ATP: San Maríno 1998,
Praha 1999, Auckland 2001, Adelaide 2004, Auckland 2004 a Marseille 2004.

Tento tenisový talent vyhral v roku 2004  tri spomenuté turnaje, navyše postúpil aj do finále v Casablance.
V čase Australian Open bol dokonca dva týždne vedúcim hráčom svetového rebríčka Champions Race.

Vo svetovom rebríčku ATP bol najvyššie na 12. mieste, kam sa dostal prvý raz 18.októbra 2004.

Po deviatich rokoch profesionálnej kariéry sa „Dominátor“ stal slovenským Športovcom roka 2005
ako hviezda daviscupového kolektívu. V zápasoch proti Španielsku, Holandsku a Argentíne zažiaril spolu

so svojim dlhoročným spoluhráčom Karolom Beckom. Na lopatky tak položili Maria Ančiča a dovtedy legendárne 
nepremožiteľného kráľa Davisového pohára Ivana Ljubičiča.

Pýšiť sa môže aj ziskom Hopmanovho pohára 2005 z Austrálskeho Perthu spolu s Danielou Hantuchovou.
Tento úspech sa mu dokonca podarilo zopakovať o štyri roky neskôr s Dominikou Cibulkovou.

Dominik je aj víťazom Svetového pohára mužských reprezentačných tímov v Düsseldorfe 2000
spoločne s Karolom Kučerom a Jánom Krošlákom. 

Po zápase so svojím idolom Pete Samprasom na Tennis Classic 2008 vyzve v Bratislave tento rok ďalšieho skvelého 
svetového tenistu nedávnej minulosti, s ktorým sa doteraz ešte nikdy nestretol…

DÁTUM NARODENIA: 4. 1.1978
MIESTO NARODENIA: Bratislava

VÝŠKA: 183cm
VÁHA: 80 kg

Hrá pravou rukou, obojručný backhand
Profesionálom je od roku 1996.



Reklamné plnenie
TV Markíza (30 spotov)
Rádio FUN (50 spotov)

Billboardy (100 ks / november)
Bigboardy (6 ks / november)

Denník ŠPORT (10 x 1/2 strany)
Mesačník PLAYBOY (1x1strana)

Mesačník OK! Magazín (1X1 strana)
Mesačník Beauty & Woman (1 x 1/1 strany)

Mesačník Liek (1 x 1/1 strany)
Mesačník SIX STAR (1x1strana)

Mesačník TENIS (1x1strana )
Mesačník TENNIS ARENA (1x1strana)

Mesačník KAM DO MESTA (1X1strana )
Celoslovenský týždenník (2 x inzercia)

Celoslovenský denník (5x inzercia)
Celostranová inzercia v bulletine k podujatiu

Uverejnenie loga v bulletine k podujatiu
Uverejnenie loga na internetovom portáli www.zoznam.sk

Uverejnenie loga na reklamnom banneri na tlačovej konferencii
Uverejnenie loga na reklamnom banneri na dvorci počas podujatia

Uverejnenie loga na reklamnom banneri v priestore konania podujatia
Počet VIP vstupov na podujatie za okrúhymi stolmi s fľašou sektu

a dobrým občerstvením + vstup na afterparty 
Počet VIP lístkov na podujatie + afterparty
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