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TURNIRJI NA TRAVI

Le Grega jo obožuje
Foto: Profimedia

Začele so se kvalifikacije za največji teniški turnir na svetu. Prvi
krog kvalifikacij Wimbledona je preživel Grega Žemlja.
Žemlja (156. na lestvici ATP)
je v prvem krogu kvalifikacij
premagal Italijana Luco Vannija
(170. ATP) s 6:3, 6:7 (0) in 6:3.
Grega je igral zelo dobro, le v
podaljšani igri drugega niza se je
zdelo kot da je prvič igral na travnati podlagi. To seveda ne drži,
saj ima Grega na Gorenjskem
celo igrišče s travnato podlago,
na katerem se posebej pripravlja
za Wimbledon. In to se mu je danes obrestovalo, saj je premagal
Vannija, s katerim je lani igral v
finalu challengerja v Portorožu.
No, Vanniju se je včeraj maščeval
za poraz, ko je Grega takrat izgubil s 3:6, 6:7 (6). Žemljo v drugem krogu čaka Francoz Tristan
Lamasine.
Manj sreče pa je imel Ljubljančan Blaž Kavčič (308. ATP), ki se

je šele pred dvema tednoma vrnil
na igrišča po poškodbi. V prvem
krogu kvalifikacij je izpadel,
potem ko ga je Italijan Thomas
Fabbiani, 114. igralec sveta, premagal z 1:6, 6:4 in 4:6.

Vrtinec breakov
Po uspešnih kvalifikacijah pa je
v prvem krogu travnatega turnirja v Eastborunu izpadla najboljša
slovenska igralka Polona Hercog.
Mariborčanka, ki je 83. igralka
na lestvici WTA, je v prvem krogu glavnega turnirja izgubila proti
Japonki Misaki Doi (49. WTA).
Japonka je slavila s 6:4 in 6:4.
Za Doijevo je to druga zmaga
v četrtem dvoboju s Hercogovo.
Čeprav je za Hercogovo trava
najbolj neljuba podlaga, ni igrala
tako slabo. Dvoboj pa je bil precej
izenačen, predvsem pa sta igralki slabo izkoriščali igro na svoj
začetni udarec. V prvem nizu
je Polona že v tretji igri odvzela

servis Doijevi in potem povedla
s 3:1, vendar je že v šesti igri izgubila igro na svoj začetni udarec.
Kot da jo je to malce razjezilo, je
v naslednji igri naredila re-break
in spet povedla s 4:3. Toda kaj ko
ji je Japonka vrnila z isto mero in
Poloni potem vzela še deseto igro
ter dobila prvi niz. V drugem
nizu je Misaki z breakom povedla že s 4:1, a je Polona izenačila na
4:4, potem pa spet izgubila deseto
igro na svoj servis in dvoboj je bil
odločen. (jz)

ponosni sponzor teniške
igralke Polone Hercog

TENIŠKI UTRINKI

Prvenstva zmagujejo najboljši
Na Otočcu se je končalo DP do
12 let. Pri dečkih presenečenj ni
bilo. Po zimskem je tudi poletni
naslov osvojil Lun Obrul (Celje).
V finalu je s 6:1, 6:0 premagal
Bora Artnaka (As Litija). Deklice
so bile bolj izenačene, naslov pa
je osvojila Brina Šulin (Radomlje).
V finalu je bila s 6:4, 6:0 boljša od
Leontine Stojanović (Olimpija). V
dvojicah sta Obrul in Maj Premzl
(ŽTK Mb) po zimskem osvojila
tudi naslov poletnih državnih
prvakov. Pri deklicah sta državni
prvakinji v parih Ela Nala Milić in
Stojanovićeva.
TK Koper je gostil DP do 14
let. Naslov prvaka sta osvojila
Blaž Vidovič (Ptuj) in Pia Lovrič
(Domžale). Vidovič je v finalu s
6:3, 6:2 premagal Nika Jurjevčiča
(LTC). Dvojni naslov si je Vidovič
zagotovil z zmago v konkurenci
dvojic, kjer je igral skupaj s
Samuelom Patetom (Portovald).
Pri deklicah Lovričeva ni dovolila presenečenja. Tjašo Klevišar
(Triglav) je premagala s 6:3, 6:2.
Finalistki pa sta združili moči v dvojicah in zanesljivo osvojili naslov
državnih prvakinj.
V Mariboru je ŽTK gostil DP
do 16 let. Oba naslova sta ostala
doma, osvojila pa sta ju Matic
Podlipnik, ki je bil v finalu s 7:5,
7:6 (0) boljši od Gašperja Oblaka
(LTC), in Anja Gal (Mima), ki je v
finalu s 6:0, 6:0 premagala Katjo
Hrkač (Medvode). V dvojicah sta
pri fantih slavila Borut Šraj in Miha
Velički (ŽTK Mb), med dekleti pa
Maja Makorič (Nova Gorica) in Zala
Ule (Talos).

Blaž Vidovič in
Nik Jurčevič

V Kranju smo dobili državne
prvake do 18 let. Manjkal je Sven
Lah pri fantih, pri dekletih pa Kaja
Juvan, Hana Mraz, Nika Kozar in
Veronika Erjavec. Pri fantih je zmagal 18-letni Grega Kokalj (As Litija),
ki je v finalu s 6:3, 6:2 premagal
Klemna Nikolaša. V dvojicah
sta naslov osvojila David Lucas
Ambrožič (Hari) in Miha Peruš
(Slovenj Gradec). Pri dekletih je
bila najboljša 15-letna domačinka
Kristina Novak, ki je v finalu je s
6:1, 6:3 premagala Tinkaro Kovač
(Šentjur). Med dvojicami sta se
z naslovom okitili Novakova in
Radovljičanka Tina Cvetkovič.
Na mednarodnih turnirjih je
blestela 15-letna Kaja Juvan. Na
57. izvedbi turnirja Trofeo Bonfiglio
je prišla do finala. Kaja, ki je bila
pred nastopom v Milanu na 69.
mestu svetovne mladinske lestvice, je morala v kvalifikacije, nato
pa je do finala nanizala sedem
zmag. V finalu se je pomerila s 13.
mladinko sveta, 16-letno Rusinjo

Olesjo Pervušino, in izgubila s 4:6,
0:6. Kaja je po uspehu pridobila
kar 51 mest na svetovni lestvici in
je zdaj 18. mladinka sveta, kar ji
zagotavlja udeležbo na glavnem
turnirju Wimbledona, na katerem
bo med nosilkami. Juvanova je
pred Milanom dvakrat zaigrala
v finalu ITF-turnirjev 2 ranga.
Odlične nastope je nadaljevala na
članskem ITF-turnirju, prvem od
treh iz serije Petrol turneja 2016, v
Velenju, kjer je s povabilom zveze
drugič v karieri dobila priložnost
za nastop med profesionalkami.
Izkoristila jo je več kot odlično, saj
se je uvrstila v finale, v katerem
je igrala z drugo nosilko, 21-letno
Čehinjo Gabrielo Pantuckovo,
355. igralko na svetu. Juvanova je
izgubila s 6:4, 2:6, 0:6. V Velenju
sta se v finale dvojic uvrstili Polona
Reberšak in Manca Pislak. Končal
se je tudi ITF-turnir v Mariboru. V
polfinalu je bil slovenski obračun
med Pislakovo in Nino Potočnik, ki
ga je dobila slednja. Nina je potem

v finalu izgubila proti ukrajinski vrstnici Mariani Zakarljuk
in izgubila s 6:3, 5:7, 3:6. Turnir
dvojic sta osvojili Nastja Kolar in
Britanka Francesca Stephenson. V
finalu sta s 5:7, 6:0, 10:3 premagali
Reberšakovo in Romunko Gabrielo
Talabo.
Nika Zupančič, 16-letna
Novomeščanka, trenutno 434.
mladinka sveta, je pretekli teden
na mladinskem ITF-turnirju 4.
ranga v Odenseju na Danskem
osvojila prvi naslov v karieri. V
svojem prvem finalu je igrala s
14-letno Rusinjo Dario Frajman in
zmagala s 6:2, 4:6, 6:4. Ta teden se
je v Mariboru na igriščih TK Branik
začel še tretji ITF-turnir ZM 2016
Open.
V zadnjih tednih je odlično
nastopala Tamara Zidanšek. V
finalu ITF-turnirja v Hodmezovasarhelyu je s 4:6, 6:2, 6:4 premagala 19-letno Čehinjo Karolino
Muchovo, od katere je bila boljša
tudi v polfinalu turnirja v Gyoru,
ki ga je osvojila teden dni prej.
Tamara je pred letom z zmago
na ITF-turnirju v Banjaluki začela
izjemno serijo, ki jo je v enem
letu pripeljala na rob najboljše
dvestoterice. V tem času je
nanizala 59 zmag in 12 porazov.
Pretekli teden je bila v četrtfinalu
močnega ITF-turnirja (50.000
USD) v Szegedu. V drugem krogu
je s 7:5, 2:6, 7:6 (3) premagala prvo nosilko Aliaksandro
Sasnovič in s tem dosegla prvo
zmago nad igralko iz najboljše
stoterice, saj je bila Belorusinja
takrat na 99. mestu WTA. (bm)

DP do 12 let

Katja Hrkač, Gašper Oblak, Matic Podlipnik in Anja Gal

Pia Lovrič in Tjaša Klevišar

