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Na Ptuju in v Kranju sta se
končali državni prvenstvi do
14 in do 18 let. Naslov je doma
ostal le na Ptuju v kategoriji
deklet do 14 let. V finalu ni
bilo novega presenečenja. Po
izpadu 1. nosilke, domačinke
Nike Strašek, v polfinalu je naslov zanesljivo osvojila igralka
domačega kluba Taja Lončarič. Pijo Marijo Rebec (Tc-Lj)
je premagala s 6:4, 6:3 in poskrbela, da je po zimskem tudi
poletni naslov odšel na Ptuj.
Tudi v konkurenci dvojic je
ostal doma. Osvojili sta ga Nika
Strašek in Taja Lonarič, ki sta
v finalu s 6:3, 6:3 premagali
Nino Pliberšek (Ptuj) in Majo
Zucchiati (N. Gorica). Med
dečki se je tako kot pozimi naslova veselil član ŽTK Maribor
Gal Emeršič Potočnik. V finalu je s 6:1, 6:3 premagal celjana
Luna Obrula in potrdil letošnji
primat najboljšega igralca v tej
starostni kategoriji. Med dečki
sta v konkurenci dvojic državna
prvaka Gal Emeršič Potočnik
in Jon Lan Šuntar. V finalu sta
s 6:2, 7:6(5) premagala Celjana
Luna Obrula in Jana Dimitrijeviča.
V Novem mestu je potekal
B-turnir dečkov. Turnir je osvojil Ažbe Jarc (TkMed), ki je bil
v finalu s 6:4, 6:2 boljši od Davida Ljubisavljeviča (TK Maja).
Tako kot na Ptuju je imel tudi
v Kranju tamkajšnji organizator DP do 18 let Triglav v finalu
predstavnika, in to v obeh posamičnih konkurencah, a je tako
pri fantih kot pri dekletih naslov odšel na Štajersko. Pri fantih je Gašper Bezjak (Br-Mb) s

6:4, 6:4 premagal Jana Vehovca
(Tr-Kr) in se veselil prvega naslova državnega prvaka v karieri. Pred tem je svojo pot vsakič
končal v četrtfinalu. Naslovu
med posamezniki pa je dodal
tudi naslov med dvojicami,
kjer je slavil s klubskim soigralcem Enejem Berghausom.
Zelo izenačen finale smo spremljali tudi pri dekletih. Upe
domačinke Kristine Novak je
pokopala Mariborčanka Anja
Gal (ŽTK), ki je v finalu slavila
s 6:7(2), 6:3, 6:4 in osvojila naslov poletne državne prvakinje.
To je njen tretji naslov v karieri,
potem ko je naslov državne prvakinje osvojila tudi v kategoriji
do 16 let, letos pozimi pa je nizu
uspehov dodala tudi naslov na
državnem prvenstvu članic. V
konkurenci dvojic sta državni
prvakinji Tina Cvetkovič (Radov) in Kristina Novak (Tr-Kr).
Naslove državnih prvakov zdaj
čakamo še v članski konkurenci, kjer bo prvenstvo na sporedu
26. junija v Ljubljani. Na Vrhniki, v Ljubljani in Radomljah
se končuje OP do 14 let za dečke in deklice. Na A-turnirju za
dečke na Vrhniki se bosta za
zmagovalni oder borila Aljaž
Jeran (Radomlje) in Jaka Protič
Žakelj (ŽTK). Na B-turnirju
dečkov sta finalista Carlo Angeli (ŠtkVe) in Max Stollecker (TrKr). Na turnirju deklic bosta o
zmagovalki odločali Pia Marija
Rebec (Tc-Lj) in Meta Marenk
(Medvode). Najmlajši so se konec tedna ustavili v Velenju, kjer
so se merili na turnirju v starostni kategoriji med 8 in 11 let. V
soboto so bili končani turnirji v
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Začenjajo ‘mariborska’ dekleta

mini, midi in tenisu do 11 let, v
nedeljo pa so nastopili še igralci
in igralke do 10 let. Nastopilo je
120 igralk in igralcev, v soboto
pa so bili najboljši: mini teni
dečki – Nejc Šušteršič Kalin
(Tk Maja), mini tenis deklice –
Zala Bizjak (Celje), midi tenis
dečki – Lan Konečnik (Sgrad),
midi tenis deklice – Ema Kapus (Polzela), tenis dečki do 11
let – Svit Suljič (TABreskvar)
in tenis do 11 let deklice – Pia
Petelinšek (ŽtkMb). V nedeljo
je v tenisu do 10 let pri dečkih
slavil Svit Suljič (TABreskvar),
pri deklicah pa je bila najboljša
Nika Perić (Celje).

Med člani Hercogova
do naslova, začetek v
Mariboru
V Domžalah se je končal
mednarodni veteranski ITFturnir. Od Slovencev so se med
zmagovalce vpisali M55 – Ivo
Beliš, M60 – Zmago Tajnšek
in M75 – Ivo Drenovec. Veterani so se preselili v Koper, kjer
bodo nastopali ta teden, naslednja mednarodna veteranska
turnirja v Sloveniji pa bosta avgusta v Ljubljani in septembra
v Velenju. Zelo uspešen teden
pa je za nami na mednarodnih
članskih in mladinskih turnirjih. Med članicami se je osvojitve naslova na ITF-turnirju
z nagradnim skladom 60.000
dolarjev v Brescii veselila Polona Hercog. V finalu je po uri

in pol igre s 6:2, 7:5 premagala 23-letno Ukrajinko Gano
Poznihirenko (WTA 400).
Hercogova je zelo dobro servirala, nasprotnici pa je štirikrat
odvzela servis. Na koncu je bila
boljša za 20 točk (70:50). Po
večmesečni odsotnosti s teniških igrišč in ponesrečenih prvih
dveh poskusih vrnitve je tokrat
zaigrala dobro in se manj izkušenim nasprotnicam ni pustila
presenetiti. Hercogova, ki je v
Italiji nastopila kot 205. igralka lestvice WTA in bi zaradi
izgube 66 točk iz lanske sezone
zdrsnila za 100 mest, je z zmago to preprečila. Kljub temu je
na lestvici nazadovala na 244.
mesto, ki pa ga bo poskušala
izboljšati že ta teden na novem
ITF-turnirju na Madžarskem,
kjer bo nastopila tudi Tamara
Zidanšek. Veliki met pa ni uspel 20-letni Nini Potočnik, ki se
je uvrstila v finale ITF-turnirja
(15.000 $) v Banjaluki, finalno
srečanje pa nato izgubila, saj jo
je premagala 17-letna Turkinja
Berfu Cengiz, ki je bila po nekaj
manj kot dveh urah igre boljša
s 6:4, 3:6, 6:3. Za Nino je bil
to drugi finale letos, prvega je
marca v Hammametu dobila.
Na lestvici WTA je napredovala za devet mest, tako da je
trenutno 592.
Je pa ponovno z izvrstnimi
nastopi svetlo teniško prihodnost napovedala 17-letna
Primorka Nika Radišič, ki se
je na ITF-turnirju 2. ranga v

poljskem Bytomu uvrstila v
polfinale. Njena polfinalna nasprotnica je bila Italijanka Monica Cappelletti, 155. mladinka
sveta. Tekma je bila v drugem
nizu pri vodstvu Radišičeve
prekinjena, prvega je Nika dobila s 6:0. V nadaljevanju je bila
Italijanka boljša in je na koncu
zmagala z 0:6, 6:4, 6:4. Za Radišičevo je to tretji polfinale letos, drugi na turnirjih drugega
ranga, še enkrat je bila polfinalistka na turnirju četrtega ranga. Trenutno je 119. mladinka
sveta. V Mariboru se je v soboto s kvalifikacijami na igriščih
ŽTK začel mednarodni ženski
ITF-turnir Infond Open 2017
z nagradnim skladom 15.000
dolarjev. Mednarodni turnir za
profesionalke ŽTK letos organizira že 22. zapored. Mnoge
izmed igralk mariborskega
turnirja so se kasneje prebile v
svetovni vrh. V zadnjem desetletju so najodmevnejša imena
tega turnirja Andrea Petković
(Nem), Simona Halep (Rom)
in Eugenie Bouchard (Kan).
Kljub vsemu je turnir namenjen predvsem domačim igral-

kam in prav one so s številnimi
uspehi prispevale k odmevnosti
turnirja. Večina najboljših slovenskih igralk je vzpon proti
svetovnemu vrhu začela prav
v Športnem parku Tabor, nekatere pa so se vpisale tudi med
zmagovalke turnirja: Tina
Pisnik (1996), Maša Zec Peškirič (2004 in 2008), Andreja
Klepač (2006), Polona Hercog
(2007 in 2013) in Nastja Kolar (2011). V finalu kvalifikacij
smo spremljali štiri Slovenke, ki
so si poskušale priigrati nastop
v glavnem turnirju. Uspešni sta
bili dve, in sicer je v slovenskem
obračunu Sara Palčič s 6:1, 6:0
premagala Žoel Kastelic, Pia
Čuk pa je bila s 7:6 (6), 6:2 boljša od Hrvatice Domenike Turković. Izgubila je Lara Vovk.
Na glavnem turnirju bomo
spremljali še nastope Nine Potočnik, Saše Klaneček in Nine
Kolar. Danes bodo v posamičnih dvobojih na igriščih dejavne
Nastja Kolar ravno proti Anja
Gal ter Kaja Juvan in Eva Zagorac, ki se bosta pomerili s Christino Shakovets (Nem) oziroma
z Julijo Stamatovo (Bul). (bm)
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