TENIS

SREDA, 31. MAJ 2017

15

UTRINKI S TURNIRJEV ZA MLADE

Če se po jutru res dan pozna ...
Pretekli teden smo spremljali uspešne nastope naših mladink na mednarodnih turnirjih.
Najprijetneje je presenetila 15-letna Novogoričanka Maja Makorič, ki je na mladinskem ITF-turnirju 5. ranga v Podgorici pokorila vso konkurenco in se prvič v
karieri povzpela na zmagovalno stopničko
ITF-turnirja. Tako je odlično izkoristila
posebno povabilo, s katerim je lahko nastopila neposredno v glavnem turnirju. Do
naslova je prišla relativno hitro, saj je bil
to šele njen skupno deveti nastop na mladinskih ITF-turnirjih. Prvega naslova se je
veselila po tem, ko je v polfinalu s 3:6, 6:1,
6:0 premagala 14-letno Francozinjo Auane
Droguet, v finalu pa še 16-letno Hrvatico
Lano Šipek. Maja je bila v finalu prepričljivo boljša in je zmagala s 6:4, 6:1. Šipkova
je v četrtfinalu s 6:0, 6:0 izločila Slovenko
Pio Lovrič. Maja je po dobrem nastopu v
Ulcinju na mladinski lestvici ITF napredovala za 53 mest, ko bodo dodane še točke iz
Podgorice, pa bo že med najboljšimi 1000
mladinkami sveta.
Trenutno druga slovenska igralka na
svetovni mladinski lestvici (154.), 17-letna
Nika Radišić, je na ITF-turnirju 2. ranga v
Budimpešti izpadla v četrtfinalu. Po zmagi
v drugem krogu s 7:5, 6:3 nad Francozinjo Giulio Morlet jo je v četrtfinalu s 6:3,
6:1 izločila druga nosilka, 17-letna Nemka
Lara Schmidt, 64. mladinka sveta. Sta pa z
Veroniko Erjavec dosegli imeniten uspeh v
dvojicah, saj sta turnir končali kot zmagovalki. V četrtfinalu in polfinalu sta oddali
zgolj eno oziroma dve igri, za naslov pa sta
se borili z Irko Georgio Drummy in Američanko Katyo Towsend. Prepričljivo boljši
od nasprotnic sta bili tudi v finalu, kjer sta
slavili s 6:1, 6:2. Tudi Radišićevi bo nastop
v Budimpešti prinesel viden napredek na
lestvici in jo po spremembi pričakujemo
okrog 120. mesta.

Slab turnir za Kajo
Nastop se ni posrečil trenutno najvišje
uvrščeni slovenski mladinki na lestvici ITF
(26.) Kaji Juvan. Nastopila je na turnirju
najmočnejšega A-ranga v Milanu, Troffeu
Bonfiglio, ki velja za pripravljalni turnir na
mladinski grand slam turnir v Parizu. Kaja
v Milano ni odpotovala stoodstotno pripravljena, saj je imela pred kratkim poškodovan gleženj, kljub temu pa je izpad tretje
nosilke turnirja že v drugem krogu manjše
presenečenje. Premoč je morala priznati Japonki Juki Naito, 36. mladinki sveta, ki je
bila boljša s 6:2, 7:6 (2). Kaja je slabo igrala
tudi v dvojicah, kjer sta bili z Rusinjo Amino Anšba prvi nosilki, a sta že v prvem krogu s 4:6, 4:6 izgubili z Američankama Caty
McNally in Whitney Osuigwe. Naslednjo

priložnost bo imela Juvanova prihodnji teden v Parizu, kjer bo konkurenca izjemno
močna, saj med prijavljenimi igralkami iz
prve deseterice manjka samo ena, Kaja pa
bo zaradi padca na lestvici v drugi polovici
postavljenih igralk.

Milićeva zmagala
So pa naše mlade igralke tudi prejšnji teden nastope zaključile z zmago. Na najvišjo
stopničko se je v Kopru na turnirju TE v kategoriji do 12 let, Luka Koper Junior Open
2017, povzpela komaj 11-letna Ljubljančanka Ela Nala Milić, druga igralka slovenske
lestvice do 12 let. Potem ko je v polfinalu s
6:2, 6:2 izločila Italijanko Giulio Dal Pozzo, se je za zmago borila z leto dni starejšo
Romunko, Mario Daciano Ciubotaru, ki
tako kot Milićeva do finala ni oddala nobenega niza, v tretjem krogu pa je izločila
našo vodilno igralko Leontino Stojanović.
Dvoma o zmagovalki v finalu ni bilo, saj je
bila Ela Nala prepričljivo boljša in je slavila
s 6:3, 6:1 ter se veselila prve zmage v karieri
na turnirjih TE.
Ob zaključku mednarodnega turnirja je
TK Koper gostil še turnir najmlajših v kategoriji 8–11 let. Po izjemni udeležbi prejšnji
teden v Ljubljani je bila v Kopru udeležba
po pričakovanjih skromnejša, a se je organizator tudi tokrat zelo potrudil in poleg turnirja organiziral tudi tombolo za sodelujoče.
Nastopilo je več kot 90 dečkov in deklic. V
soboto so se prvih mest veselili Mai Winterleitner (Maja) v midi tenisu pri dečkih, Ana
Stojnev (Max Ljubljana) v midi tenisu med
deklicami, Mihael Kušar (Max Ljubljana) v
mini tenisu pri dečkih, Ema Kapus (Polzela) v mini tenisu pri deklicah, Nejc Škorjanc
(Šport plus) v tenisu do 11 let pri dečkih in
Pia Petelinšek (ŽTK Maribor) v tenisu do
11 let pri deklicah. Dečki in deklice do 10
let so nastopili v nedeljo. Pri deklicah je bila
najboljša Nika Perić (Celje), pri dečkih je
zmagal Svit Suljić (TA Brežice).

Poletna državna prvenstva
Z nedeljskimi kvalifikacijami so se začela
letošnja poletna državna prvenstva. Začeli
so jih igralci in igralke v starostnih kategorijah do 12 in do 16 let, ki nastopajo na A- in
B-prvenstvu. Dvanajstletnike na A- in Bturnirju gosti TK Koper, šestnajstletnike na
A-turnirju mariborski ŽTK, na B-turnirju
pa ljubljanski Max tenis klub. V Kopru
tako pri dečkih kot pri deklicah nastopajo
vsi najboljši na čelu s prvima igralcema lestvic do 12 let, Maticem Križnikom in Stojanovićevo. V obeh konkurencah se nam

obetajo zanimivi obračuni, predvsem pri
dečkih, pri katerih je poleg Križnika v igri
za naslov gotovo tudi Jaka Golob. Dobro
igro je v zadnjem obdobju kazal tudi Novomeščan Jani Retelj, tretji igralec domače
lestvice, a mu je tokrat spodrsnilo že v uvodnem nastopu. Pri deklicah pričakujemo v
boju za naslov Stojanovićevo in Milićevo,
iz ozadja pa bosta napadali Radomeljčanki
Ana Lanišek in Maša Viriant.
V Mariboru bo zaradi poškodbe med
fanti manjkal prvi domači igralec Matic
Dimic, bo pa naslov poskušal domačinom
odnesti Ptujčan Filip Jeff Planinšek, trenutno še na drugem mestu domače lestvice
(ob spremembi 1. junija bo že nov vodilni).
Štrene mu bosta poskušala mešati predvsem
domačin Jan Kupčič, ki v zadnjem času igra
v dobri formi, in Gašper Oblak, ki se je v
letošnji sezoni prebil povsem v vrh slovenske lestvice. Pri dekletih bodo na delu vse
najboljše igralke na čelu s trenutno vodilno
domačo igralko do 16 let Majo Makorič,
zmagovalko ITF-turnirja do 18 let v Podgorici ta teden. Tudi v tej konkurenci se obetajo zanimivi obračuni za naslov, največje
konkurentke Makoričevi pa bodo glede na
zadnje dosežene rezultate doma in v tujini
Tjaša Klevišar, Alea Bubek in Metka Komac. V kategoriji do 16 let bo nastopilo 157
igralk in igralcev, v kategoriji do 12 let pa je
prijavljenih 174 igralk in igralcev.

Turnir za najmlajše v Kopru

Veterani
Na igriščih TK Krško je bil rekreativniveteranski turnir, ki je poleg lepega tenisa
postregel s sproščenim vzdušjem in zabavnimi aktivnostmi. Tenis Slovenija je v sodelovanju s TK Krško poskrbel za dobro
organizacijo, osvežilno vrhunsko penino
Medot, lepe nagrade za vse udeležence
in bogate nagrade za zmagovalce. Poleg
igranja tenisa so udeleženci turnirja lahko
opravili testno vožnjo uradnega vozila Tenis Slovenije KIA Sportage in v igri Zadeni
KIA Sportage osvajali praktične nagrade.
Turnir sta osvojila Anja Planinc in Žiga
Ham Kacin, ki sta v razburljivem finalu
premagala dvojico Ivo Beliš/Peter Stopinšek. Naslednji turnir rekreativno-veteranske organizacije bo 24. junija v Tivoliju.
Končani pa so že tudi obračuni v ligi do 12
let in drugi moški članski ligi. V končnico,
ki bo 16. in 17. septembra, so se v ligi do
12 let uvrstile ekipe TK Triglav Kranj 1 in
TK Triglav Kranj 2, TK Center Court 1 in
TC Ljubljana. V drugi moški članski ligi so
udeleženci končnice ekipe TK Hoče, TK
Kamnik, TK Nova Gorica in TK Branik
Maribor. (bm)

Ela Nala Milić (desno) je v finalu turnirja TE v Kopru do 12 let
premagala Romunko Mario Daciano Ciubotaru.

Kaja Juvan ni igrala najbolj spodbudno pred mladinskim grand slamom v Parizu.

