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V Mariboru se je v Ljudskem vrtu
na igriščih TK Branik, na Bergantovem memorialu, za točke TE do
14 in 16 let potegovalo več kot 300
igralk in igralcev z vsega sveta.
Tudi tokrat so, tako kot teden prej
na Taboru, vidno vlogo igrali slovenski igralci in igralke, a na koncu
vendarle ostali brez naslova. Še
najbližje končnemu uspehu sta bila
Jon Lan Šuntar v kategoriji dečkov
do 14 let in Filip Jeff Planinšek v
kategoriji fantov do 16 let, a sta oba
finalni srečanji izgubila. Šuntar se
je v finalu meril s prvim nosilcem,
Švicarjem Jeromom Kymom.
Finalna zmaga s 6:1, 6:4 mu je
prinesla še četrti naslov letos na
turnirjih TE. Drugič zapored je na
zadnji stopnički obstal Planinšek. Po
finalnem porazu z Janom Kupčičem
prejšnji teden je tokrat izgubil s
sedmim nosilcem, Italijanom Leonardom Malgarolijem, ki je bil boljši s
3:6, 7:5, 6:2.
Brez slovenske predstavnice
pa je tokrat minil finalni obračun
deklet. Zmagovalka Grawe Open
Tjaša Klevišar je v polfinalu s 6:3,
0:6, 1:6 klonila proti Slovakinji Ines
Mariji Kotlikovi, od druge polfinalistke Alee Bubek pa je bila s 6:4,
6:4 boljša prva nosilka, Čehinja
Marketa Panackova. Še dva slovenska finalna nastopa smo videli
v konkurenci dvojic. Pri fantih do
16 let sta se v finale uvrstila Gašper
Oblak in Tilen Potočnik, med dekleti
pa Alja Belinger, ki je igrala v paru s
Saro Paunović. Oba para sta bila v
finalu poražena.
Nika Radišič je mladinski ITFturnir 2. ranga v avstrijskem Modlingu končala v polfinalu, v katerem
je bila na drugi strani mreže leto dni
mlajša Japonka Juki Naito, trenutno
36., lani pa že 15. mladinka sveta.
Japonka je zmagala s 6:2, 1:6, 6:3.
Niki je polfinale prineslo nove točke
in napredovanje na lestvici ITF za 22
mest, kar jo ta teden uvršča na 154.
mesto, s tem pa je postala druga
Slovenka na svetovni mladinski
lestvici.
V tesnem obračunu sta finale
dvojic na ITF-turnirju 4. ranga v
Ulcinju izgubili Živa Falkner in Pia
Lovrič. Španka Laura Lopez Giese
in Grkinja Galateia Mesohoritu sta
bili boljši s 6:4, 7:6 (3). V polfinale
dvojic se je na istem turnirju prebil
Velenjčan Tin Krstulović, ki je igral
v paru z Amaurjem De Beerom iz
Mauriciusa.
Bled in Ljubljana sta gostila
OP za fante in dekleta do 18 let.
Naslovov sta se veselila Gašper
Topčič (ŠTK Velenje) in Ema Horvat
(TC Ljubljana). Na Bledu je Topčič v
finalu s 7:5, 6:1 premagal Rubena
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Še en uspešen teden slovenskih mladincev in mladink na mednarodnih
prizoriščih, v Ljubljani pa največji teniški dogodek za najmlajše – Igrajmo tenis.

Gospodjinačkega (TC Ljubljana).
V finalu deklet v Ljubljani sta bili
Leeloo Obrul (Celje) in Horvatova.
Obrulova je bila v polfinalu s 6:4,
6:2 boljša od Anje Trbežnik (Šplus),
Ema je s 6:3, 6:2 izločila Mašo
Perico (Šplus). V finalu je Horvatova
zmagala s 6:0, 6:2.

Igrajmo tenis!
Otroški vrvež pa je zaznamoval
največjo slovensko teniško
prireditev za najmlajše – Igrajmo
tenis. Pretekli konec tedna je bilo v
Ljubljani več kot 400 otrok z vseh
koncev Slovenije. Na prireditvi sta
bila poleg turnirjev v mini in midi
tenisu ter tenisu do 10 in 11 let še
teniška olimpijada in Ball Boys
Booth Camp. Prireditev je odlično
organizirala ekipa Tenis Slovenije,
ni pa je skazilo niti sobotno deževno
vreme, saj so lahko otroci tekme
igrali v dvorani ŠC Millenium. Prav
vsi udeleženci dogodka Igrajmo
tenis so prejeli darila Zavarovalnice
Sava, generalnega sponzorja Tenis
Slovenije, športne bidone glavnega
sponzorja Petrol ter brezplačno
kosilo in kopanje v vodnem mestu
Atlantis. Najboljši so dobili še pokale, nahrbtnike Babolat in športne
kape Slowatch. Za popestritev med
tekmami in v času vzporednega
programa so skrbeli sponzorji in
partnerji Tenis Slovenije. Poleg
Kie, ki je v zabavni igri ciljanja žogic
v Kia Sportage predstavila novo
uradno vozilo Tenis Slovenije, so
Petrol, Telemach, Defibrilator, d.
o. o., Babolat, Alta ter Diners Club
International z nagradnimi igrami
marsikomu polepšali delček
dvodnevnega dogajanja v ŠC Millenium. Novost na letošnji prireditvi
je bila teniška olimpijada, ki se
je v nekoliko spremenjeni obliki
po nekaj letih vrnila na prireditev.

Sodelovalo je enajst klubskih ekip
in ena starševska, rdeča nit pa
so bile različne spretnostne igre.
Tenis Slovenija je letos v otvoritveni
protokol ekipnih in nekaterih drugih
tekmovanj uvrstila fair play protokol, v okviru katerega tekmovalec,
starš, trener in sodnik preberejo
pravila, ki spodbujajo pozitivna in
posnemanja vredna ravnanja vseh
udeležencev teniških dogodkov.
V okviru projekta fair play bo tako
zveza do konca sezone 2017 zbirala
predloge za fair play potezo, ki jo
bodo razglasili na zaključni prireditvi. V mini tenisu je nastopilo 68
dečkov, zmagal je Gašper Bernard

(Radovljica), in 50 deklic, med
katerimi je bila najboljša Ema Kapus
(Polzela). Pri dečkih je v midi tenisu
nastopilo 42 igralcev, najboljši je
bil Maksim Despotović (TK CC), pri
deklicah je moči merilo 29 igralk,
slavila pa je Zala Bizjak (Celje). Na
turnirju do 10 let je nastopilo 33
igralcev, slavil je Svit Suljić (Tabre), in
22 igralk, med katerimi je zmagala
Daša Štusaj (Slovenj Gradec). Na
turnirju do 11 let se je za zmago
borilo 51 igralcev, zmagal pa je Nal
Sok (TC Ljubljana). Pri deklicah je
nastopilo 34 igralk, najboljša je bila
Lara Flerin (Triglav). (bm)

Od treh Slovencev, ki so nastopili v prvem krogu kvalifikacij drugega grand slama sezone v Parizu, je zmagal le
Blaž Kavčič. Ljubljančan je premagal domačina Tristana
Lamasina s 6:7 (5), 7:5, 6:4. Kavčič bo danes v drugem krogu
igral proti Francozu Maximu Hamouju. Blaž Rola je izgubil z
Mirzo Bašićem iz BiH s 6:7 in 3:6, Grega Žemlja pa je moral
priznati premoč Kolumbijcu Santiagu Giraldu s 6:1 in 6:4.
Dalila Jakupović je v prvem krogu kvalifikacij igrala proti
Francozinji Virginii Razzano. Dvoboj je dobro začela, saj
je prvi niz dobila s 6:2, toda potem je popustila in izgubila
drugi niz s 3:6, tretjega pa s 3:6. Tamara Zidanšek je imela za
nasprotnico Američanko Nicole Gibbs in izgubila s 3:6, 5:7.
Danes bo v prvem krogu po osmih mesecih zaigrala tudi
Polona Hercog (198. na lestvici WTA), ki se bo v kvalifikacijah pomerila z domačinko Harmony Tan, ki je 372. igralka
na svetu.
Belorusinja Viktorija Azarenka bo pet mesecev po porodu
zaigrala na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu, ki
se začne 3. julija. Vika naj bi pred sveto travo zaigrala še na
pripravljalnem turnirju. V Wimbledonu bo nastopila tudi
Čehinja Petra Kvitova, ki ni nastopala, odkar jo je lani v domači hiši v roko zabodel ropar in je morala na operacijo. (jz)

