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PO VELIKEM TURNIRJU ZA MLADE V MARIBORU

Presenetljiv slovenski uspeh
Turnir se je končal na najboljši
mogoči način, s tremi slovenskimi zmagami med posamezniki
in dvema finaloma v konkurenci
dvojic. Za pravo eksplozijo navdušenja sta v prvi vrsti poskrbela
domača igralca Gal Emeršič Potočnik, ki je osvojil turnir v kategoriji do 14 let, in Jan Kupčič,
ki je bil najboljši v kategoriji do
16 let. Njuno slavje je dopolnila
Kranjčanka Tjaša Klevišar, ki je
slavila med dekleti v kategoriji
do 16 let.
V zelo kakovostnih finalnih
obračunih je Emeršič Potočnik
v finalu s 6:4 in 6:4 premagal
švicarskega vrstnika Jeroma
Kyma, 12. igralca lestvice TE
do 14 let in prvega nosilca turnirja v Mariboru. Za Gala, ki na
lestvici TE zaseda 218. mesto, je
to prvi naslov na turnirjih TE
med posamezniki in največji
uspeh v njegovi dosedanji karieri. Z zmago je nadgradil letošnje
dobre nastope na mednarodnih
turnirjih, na katerih je bil polfinalist turnirja v Vinkovcih in
četrtfinalist turnirja v Solinu.
Drugi vrhunec dneva je bil
slovenski finalni obračun nekdanjih soigralcev, še vedno člana
ŽTK Maribor Jana Kupčiča in
nekdanjega ŽTK-jevca, zdaj pa
člana TK Ptuj Filipa Jeffa Planinška. Kupčič je bil v finalu

boljši s 6:2, 6:4 in je še drugič
v karieri stopil na zmagovalno
stopničko turnirjev Tennis Europe, potem ko je prvič slavil v
kategoriji do 12 let na Ptuju leta
2013, še dvakrat pa je bil finalist
turnirjev do 14 in 16 let. Kupčič trenutno zaseda 105. mesto
na letvici TE do 16 let. Njegov
finalni nasprotnik Planinšek je
trenutno na 88. mestu lestvice
TE do 16 let, to pa je bil njegov
tretji finale na turnirjih TE. Poleg mariborskega je poraza v finalu doživel še na močnem turnirju v Brnu letos in na turnirju
do 14 let v Bratislavi leta 2015.
Če smo bili ob nastopih deklet do 14 let nekoliko razočarani, saj so deklice izpadle pred
zaključnimi obračuni, pa je vtis
več kot popravila Kranjčanka
Tjaša Klevišar. V kategoriji deklet do 16 let je v finalu še enkrat potrdila premoč na turnirju ter s 6:3, 6:1 premagala prvo
nosilko in 72. igralko lestvice
TE do 16 let, Madžarko Zito
Kovacs, ki je letos osvojila že
dva turnirja TE. Klevišarjeva
je turnir odigrala prepričljivo
in ga končala brez izgubljenega
niza. Za mlado Kranjčanko je
to prvi naslov na turnirjih TE,
na katerih malo nastopa, tako
da na lestvici TE zaseda šele
557. mesto.

V konkurenci dvojic v starostni kategoriji do 14 let se je
Ptujčanka Nika Strašek, ki je
igrala v paru z Rusinjo Nadeždo Halturino, uvrstila v finale.
V polfinalu sta s 6:2, 6:1 izločili drugi nosilki, Izraelki Miko
Dragan Fruchtman in Loruin
Tilipman, v finalu pa sta morali
premoč priznati Čehinji Denisi Hrdinkovi in Slovakinji Miji
Chudejovi, ki sta bili boljši s
6:2, 6:4.
Med fanti do 16 let sta se v
finale dvojic zavihtela Filip
Jeff Planinšek in Blaž Vidovič.
V polfinalu sta s 6:2, 6:3 premagala tretja nosilca, Avstrijca
Benedikta Emesza in Michaela Franka, v finalu pa sta tudi
onadva klonila. V tesnem obračunu sta ju s 6:3, 3:6, 10:7 premagala Švicarja Leander Riedi
in Dominic Stricker.
Igralci in igralke so se v enakem številu zdaj preselili na
drugi breg Drave, kjer ta teden
tradicionalni Bergantov memorial gosti TK Branik. Tudi
tokrat sta zaradi velikega števila
udeležencev moči združila oba
mariborska kluba, tako da se
tekme igrajo na obeh lokacijah.
Kristina Novak, 16-letna
Kranjčanka, je na ITF-turnirju drugega ranga v Beljaku
še tretjič v karieri stopila na

Igrajmo tenis
Konec tedna bo v ljubljanskem BTC-ju ponovno nadvse živahno. V okviru vseslovenske prireditve IGRAJMO
TENIS! se bodo v Ljubljani na množični prireditvi v soboto in nedeljo predstavili najmlajši teniški tekmovalci/ke, v starostni kategoriji 8-11 let. Pričakujemo več kot
200 igralcev in igralk, poleg njih pa bodo priložnost
dobili tudi tisti, ki še ne tekmujejo, saj se bodo v okviru
teniške olimpijade lahko pomerili v številnih zabavnih in
poučnih teniških igricah. V okviru priprav na ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open se bo odvijal
tudi prvi Ball boys boot camp, kjer bodo pobiralci/-ke
žogic dobili celoten vpogled v nepogrešljiv del teniške

igre. V okviru Festivala nakupov in zabave bo BTC City
že tretjič gostitelj prireditve, ki je bila v preteklih dveh
letih odlično obiskana. Na prizorišču prireditve pred
Športnim centrom Millenium se bo ob tenisu zvrstil
pester spremljevalni program z nagradnimi igrami
sponzorjev in partnerjev Tenis Slovenije. Na prizorišče
tako vabimo tudi starše, prijatelje in ostale spremljevalce mladih upov. Vsi, ki želite konec tedna brezplačno
igrati tenis, pa na letakih objavljenih na posameznih
bencinskih servisih Petrol in na spletni strani Tenis Slovenije poiščite vam najbližje teniško igrišče, preverite
razpoložljivost in se odpravite na igro tenisa.

zmagovalno stopničko med
dvojicami. Tokrat je združila
moči s Slovakinjo Lenko Staro, s katero sta v finalu s 6:3, 6:4
premagali Francozinjo Mylene
Halemai in Japonko Himari
Sato. Za Kristino je to že sedma zmaga v dvojicah na ITFturnirjih, potem ko je bila poleg
treh zmag na turnirjih drugega
ranga še štirikrat zmagovalka
na turnirjih četrtega ranga. Ker
so v mladinski konkurenci za
uvrstitev na lestvici pomembne
tudi točke v konkurenci dvojic,
saj se jih ena četrtina prišteje k
točkam v posamični konkurenci, je nova zmaga toliko bolj
pomembna, Kristini je namreč
ta zmaga na novi lestvici prvič
v karieri prinesla uvrstitev med
najboljših 200 mladink sveta.
Ta teden je kot tretja Slovenka
na 174. mestu svetovne mladinske lestvice.
V Slovenskih Konjicah pa so
na odprtem prvenstvu nastopili člani. V skromni konkurenci
11 igralcev je slavil Tom Ašič
Kovač (As Litija), ki je v finalu s 7:5, 6:0 premagal Matica
Sotlerja (Krško). Slednji je bil v
polfinalu s 6:2, 1:6, 6:0 boljši od
Matica Podlipnika (Žtk Maribor), Kovač pa je v polfinalu s
6:4, 6:2 izločil Gašperja Topčiča (ŠTK Velenje). (bm)
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V Mariboru se je v organizaciji ŽTK Maribor končal turnir Tennis
Europe Grawe open 2017 v starostnih kategorijah do 14 in do 16
let z udeležbo več kot 400 mladih igralk in igralcev z vsega sveta,
med njimi pa je bilo več kot 100 slovenskih predstavnikov.

Filip Jeff Planinšek in Jan Kupčič

Gal Emeršič Potočnik in Jerome Kym

Tjaša Klevišar in Zita Kovacs

