Večer 03.06.2014

Močnejši turnir ni realen
Direktor ŽTK Maribor Matjaž Plejič o turnirju Infond Open
Vasja Košti

Pretekli konec tedna se je na igriščih Železničarskega teniškega kluba Maribor končal tradicionalni turnir Infond Open. Zmagala je Čehinja Katerina
Siniakova, med slovenskimi tenisačicami je z uvrstitvijo v četrtfinale, in ne v osmino finala, kot smo pomotoma zapisali včeraj, presenetila 16-letna
Ptujčanka Tamara Zidanšek. Z izpadom v prvem krogu pa je najbolj razočarala Mariborčanka Tadeja Majerič. "Tadeja je bila prva nosilka in
favoritinja turnirja. Peščena igrišča ji manj ustrezajo, še posebej, če so mokra, kot je bilo v njenem dvoboju. Ob tem je verjetno čutila še pritisk
zaradi nastopa na domačem igrišču. Maša Zec Peškirič zadnji dve sezoni ne igra preveč dobro. Je v igralski krizi. Ta turnir je dvakrat zmagala in se
strmo vzpenjala, v zadnjem času pa se ne znajde. Tamari Zidanšek je uspel preboj in senzacionalen rezultat. Žal se je poškodovala Nastaja Kolar,
ki bi tudi lahko veliko dosegla," je ocenil direktor ŽTK Maribor Matjaž Plejič. "Na turnirju je bilo veliko dobrih mladink iz tujine, ob njih se domače
igralke težko prebijejo v ospredje. So pa nekatere naše mlade igralke naredile premik naprej. Že kvalifikacije so bile izjemno močne, da so prišle
do zadnjega kroga, je dober rezultat. V Sloveniji je zelo obetavna generacija mladih tenisačic," meni Plejič. Turnir z nagradnim skladom 25 tisoč
ameriških dolarjev je imel proračun 40 tisoč evrov. Končali so ga s pozitivno ničlo. O turnirju z nagradnim skladom 50 ali 75 tisočakov za zdaj ne
razmišljajo. "V tej gospodarski situaciji to ni realno. Sploh v tem terminu ni smiselno, saj veliko boljše igralke ne bi mogle priti. Prihodnje leto
imam enak termin, bomo videli, če ga bomo v prihodnje lahko zamaknili v drugi teden turnirskega dogajanja v Roland Garrosu. To bi bilo veliko
boljše. Ta termin smo že imeli, pa smo pred dvema letoma ob zamiku terminov zaradi olimpijskih iger izgubili. Tak termin bi omogočil, da bi prišla
katera od atraktivnih slovenskih igralk. Posluh za turnir z večjim nagradnim skladom bi seveda moral pokazati generalni sponzor in drugi sponzorji.
Teniška zveza Slovenije nam je letos finančno pomagala. Tu smo naredili korak naprej. Mariborska občina pa do sedaj ni nič prispevala. Letos se
je veliko govorilo, da bi organizatorjem mednarodnih turnirjev, ki v Maribor pripeljemo nočitve, po neki formuli razdelili nekaj denarja. Toda to je
potem potihnilo, iz tega ni bilo nič. Športni klubi pripeljemo s tekmovanji v Maribor veliko hotelskih gostov. Z relativno malimi vložkom bi mesto
nekaj dobilo nazaj. Športniki bi morali stopiti skupaj in to dobesedno izsiliti," meni direktor ŽTK Maribor.

