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Juvanova z naslovom navdušila

MARIBORSKO OBČINSTVO
Osrednja pozornost domače teniške javnosti je bila prejšnji teden namenjena ženskemu teniškemu turnirju serije ITF Infond
Open 2017, z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev, ki je potekal na igriščih teniškega kluba ŽTK Maribor.
bilo v drugem zelo napeto, Potočnikova
pa je v zaključku srečanja obranila tudi
set žogo, s katero bi si Čukova priigrala
tretji niz. Do tega ni prišlo in Nina je v
drugem nizu zmagala v podaljšani igri.
Končni izid pa 6:1, 7:6 (7) za drugi zaporedni finale Potočnikove v zadnjih dveh
tednih. Velika zmagovalka mariborskega turnirja, peta Slovenka v zgodovini
turnirja, je postala 16-letna Kaja Juvan.
V finalu je pred polnimi tribunami po
uri in sedemnajstih minutah igre s 6:4,
6:2 premagala štiri leta starejšo Potočnikovo in znova pokazala razkošen talent, ki jo lahko v prihodnjih letih izstreli
med najboljše svetovne teniške igralke.
Juvanova je bila na koncu v osvojenih
točkah boljša z 71:56. Finale sta si v
družbi predsednika ŽTK med drugimi ogledala tudi predsednik TS Marko
Umberger, ki je bil navdušen nad odlično organizacijo
in nastopi
naših

igralk, in
naša najboljša
teniška igralka vseh
časov Mima Jaušovec.
Predsednik TS je še posebej zadovoljen ob dejstvu, da se sredstva, ki jih naša
krovna teniška organizacija namenja
najboljšim mladinkam, obrestujejo z
njihovimi izvrstnimi rezultati. Juvanovo
zdaj čakata nastopa na travi v mladinski
konkurenci, najprej na turnirju 1. ranga v
Roehamptonu, zatem pa na znamenitem
turnirju za grand slam v Wimbledonu. V
senci turnirja v Mariboru je konec tedna
potekalo odprto prvenstvo v starostni
kategoriji do 18 let. Mladinke in mladinci so nastopali v Ljubljani, kjer je ob
odsotnosti najboljših pri dekletih slavila
Maša Perica (Šplus), ki je v finalu s 6:1,
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Mednarodni turnir za profesionalke
je ŽTK letos organiziral že 22. zapored.
O kakovosti turnirja priča vsakoletna
udeležba. Mnoge izmed igralk, ki so
nastopile na mariborskem turnirju, so se
kasneje prebile v svetovni vrh. V zadnjem
desetletju so najodmevnejša imena nastopajočih na turnirju Andrea Petković
(Nemčija), Simona Halep (Romunija)
in Eugenie Bouchard (Kanada). Simona
Halep, zmagovalka Infond Open 2009,
je stalna članica elitnega kluba 10 najboljših igralk na svetu in finalistka letošnjega
Roland Garrosa.
Kljub vsemu je turnir namenjen predvsem domačim igralkam, ki so s številnimi uspehi v preteklosti prispevale k
odmevnosti turnirja. Prav vse najboljše
slovenske igralke so vzpon proti svetovnemu vrhu začele 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).
In boljšega razpleta turnirja, kot
se je v Mariboru zgodil letos, si ne
bi mogli želeti. Na glavnem turnirju je nastopilo devet Slovenk,
najboljše domače igralke pa je žreb
enakomerno razporedil v vse četrtine žreba, kar je na koncu dalo štiri
slovenske polfinalistke. Kaja Juvan,
Nina Potočnik, Nastja Kolar in Pia
Čuk so do polfinala zanesljivo opravile s svojimi nasprotnicami, Čukova
pa se je v polfinale prebila celo skozi
kvalifikacije, saj je po enoletni odsotnosti
s teniških igrišč trenutno brez uvrstitve
na lestvici WTA. V polfinalu smo v prvem slovenskem obračunu spremljali izenačeno srečanje in velik preobrat, ki ga je
pripravila Kaja Juvan v tretjem nizu, ko je
po zaostanku z 2:5 dobila pet zaporednih
iger in na kolena spravila šest let starejšo
in izkušenejšo Nastjo Kolar. Končni izid
je bil 5:7, 6:2, 7:5. Dobra igra v zaključku
tekme in pregovorna nepopustljivost je
Juvanovi tudi tokrat, po dveh urah igre
in pol, prinesla zmago.
V drugem srečanju sta se pomerili favorizirana Nina Potočnik in presenečenje turnirja Pia Čuk, ki se je do polfinala
prebila iz kvalifikacij. Po gladko dobljenem prvem nizu Potočnikove s 6:1 je

3:6, 7:6 (1) premagala Noko Jurič (ŽtkMb). Pri
fantih sta se v finale uvrstila Nik Jurjevčič (Ltc) in Rok
Komac (Koper).
Turnir je osvojil Komac, ki mu je Jurjevčič
pri izidu 7:6 (6), 2:0 v korist zmagovalca
srečanje predal. Končani so obračuni v
veteranski teniški ligi 2017. Nastopalo je
osem ekip, ki so bile razdeljene v skupini
vzhod in zahod, vsaka ekipa je odigrala
tri tekme po enokrožnem sistemu, prvouvrščeni ekipi iz vsake skupine pa sta
napredovali v končnico, ki bo potekala
16. in 17. septembra. V skupini vzhod,
v kateri so nastopale ekipe TK Branik
Maribor, ŠTK Velenje, TK Terme Ptuj
in ŽTK Maribor sta v končnico napredovali ekipi TK Branik, ta je zmagal v
vseh treh srečanjih, in ŠTK Velenje, ki je
bila najboljša v krogu treh ekip s po eno
zmago. V skupini zahod so nastopale
ekipe TK Krško, TK Triglav Kranj, TD

Slovan in TK Trbovlje. V končnico sta
se uvrstili ekipi TK Krško in TK Triglav
Kranj. V Kopru se je končal tretji iz serije
mednarodnih veteranskih ITF-turnirjev.
Tudi tokrat med zmagovalci najdemo
domače igralke in igralce. Najboljši v
posameznih starostnih kategorijah so
bili Iztok Artič – M35, Ivo Beliš – M55,
Anton Prešeren – M65, Štefan Seme –
M70, Marjana Wolf – Ž55, Maša Koglot
– Ž40. Naslednji ITF-turnir bo sredi avgusta v Ljubljani. Obeta se dobra udeležba igralk in igralcev iz Slovenije in tujine,
turnir pa bo imel tudi bogat spremljajoč
program. Na mednarodnem teniškem
turnirju TE v starostni kategoriji do 14
let je Celjan Lun Obrul med posamezniki nastope končal v polfinalu. V tesnem
obračunu je bil tokrat boljši 11. nosilec,
Japonec Taijo Uenojama. Zmagal je z
rezultatom 5:7, 7:5, 6:1. V četrtfinalu je
Lun v težkem srečanju s 6:3, 4:6, 7:6 (3)
izločil 1. nosilca, Hrvata Milija Poljićaka,
31. igralca lestvice TE 14. V četrtfinalu
sta izgubila Gal Emeršič Potočnik in Jan
Dimitrijevič. Sta pa Lun in Gal osvojila

turnir v konkurenci dvojic. V Padovi se
je na turnirju TE 12 v četrtfinale uvrstila
Ula Jamar.
Na pomemben nastop se v teh tednih
pripravlja naš najboljši gluhi teniški igralec Marino Kegl, ki bo Slovenijo zastopal na olimpijskih igrah gluhih. Tenis je
olimpijska panoga že od leta 1924, OI
pa bodo letos potekale med 18. in 30.
julijem v turškem Samsunu. Marino je
trenutno na 9. mestu na svetovni lestvici
gluhih in med petdeseterico na lestvici
slišečih igralcev v Sloveniji, sicer pa nastopa v 2. avstrijski ligi. Pri rosnih 21 letih je
zmagal že na 28 mednarodnih turnirjih
gluhih. Na zadnjih OI gluhih v Sofiji je
osvojil 9. mesto. Turnir v Samsunu bo
potekal na pesku, ki je njegova najljubša
igralna podlaga. Marino trenira dvakrat
dnevno, zjutraj v klubu ŽTK Maribor,
katerega član je, popoldne pa s trenerjem
v Murski Soboti ali pa v Avstriji. V zgodnjem obdobju je kot tretji trening vključil
še telesno pripravo. Njegova vzornika sta
Roger Federer in David Ferrer. Marina
spremlja na deaflympics njegov oče Darko Kegl, ki je bil najprej vrhovni teniški
sodnik, nato se je izučil tudi za trenerja.
Tenis je psihološko in fizično zelo naporen šport. Marinov življenjski cilj je, da
bi na svetovni teniški lestvici ATP osvojil
vsaj eno točko. Darko Kegl je realen optimist in pravi, da je sanje možno doseči.
Veliko pa je odvisno od ovir, ki jih stoodstotno gluhemu Marinu, maturantu
Srednje šole za gostinstvo in turizem,
postavlja njegova senzorna okvara. Po
besedah trenerja Darka Kegla ga ta najbolj ovira pri eksplozivnosti, motoriki in
občutku za prostor.
Mariborski župan Andrej Fištravec je
v mariborski mestni hiši priredil sprejem za eno najboljših slovenskih športnic vseh časov, teniško igralko Mimo
Jaušovec in ji izročil mestni pečat ter
se ji na ta način zahvalil za vse, kar je
dobrega naredila za slovenski in mariborski šport. Ob številnih zmagah na
mednarodnih turnirjih se je Jaušovčeva v zgodovino teniškega športa vpisala
pred 40 leti, ko je zmagala na enem od
štirih najprestižnejših teniških turnirjev
na svetu, Roland Garrosu, ki je takrat
veljal tudi kot neuradno svetovno prvenstvo na peščenih igriščih. (bm)

