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Juvanova pred mladinskim
Wimbledonom v dobri formi
V Ljubljani se je v organizaciji Max tenis kluba končalo letošnje poletno državno člansko prvenstvo.
Za naslov poletnega državnega prvaka se je potegovalo 54 igralcev. Ob odsotnosti prvih štirih
igralcev lestvice TS se je prvenstva udeležila večina tistih, ki zasedajo naslednja mesta za njimi.
Goljarja premagal s 6:3, 6:4. V
konkurenci dvojic sta zmagala
Maj Tomac in Tilen Potočnik.
Teniška akademija Breskvar iz
Ljubljane je gostila turnir za najmlajše v starostni kategoriji od 8
do 11 let. Med zmagovalce so se
vpisali: mini tenis deklice – Veritsa Yaneva (Brežice), mini tenis
dečki – Mihael S. Kušar (MaxLj),
midi tenis deklice in tenis do 10
let deklice – Nika Peskar (Hrvaška), midi tenis dečki in tenis dečki
do 10 let – Maksim Despotovič
(Tk-CC), dečki do 11 let – Nino
Govedič (TkSB) in deklice do 11
let – Alja Plohl (Ptuj).

FOTO: BOJAN MATEVŽIČ

Državni prvak je postal 30-letni član ŽTK Maribor Janoš Žibrat. Njegov finalni nasprotnik
je bil 10 let mlajši Bor Schweiger
Mužar (Otočec), ki zadnje leto
doma ni igral, saj se je tako kot
še precej naših igralcev odločil
za študij v ZDA. Za nastop je
zato prejel posebno povabilo in
ga povsem upravičil. V finalu je
njegov nasprotnik zmagal s 7:6
(1), 6:3. Pri dekletih je bila slika žal povsem drugačna, saj na
papirju najboljših na državnem
prvenstvu ni bilo, nastopilo pa
je samo 17 igralk. Za naslov državne prvakinje sta se pomerili
19-letna Moni Potrč (ŽtkMb) in
16-letna Metka Komac (Koper).
Tokrat je v finalu zmagala mladost nad izkušenostjo in Metka
se je po zmagi s 7:5, 6:0 veselila
prvega članskega naslova državne
prvakinje.
Končano je odprto prvenstvo
za dečke in deklice v starostni
kategoriji do 14 let, ki je potekalo na Ptuju, v Mariboru in Litiji.
Na A-turnirju dečkov v Litiji je
zanesljivo slavil član domačega
teniškega kluba As Litija Bor
Artnak, B-turnir dečkov pa je v
Mariboru osvojil Niki Polanec
(ŽtkMb), ki je v finalu s 6:0, 6:1
ugnal Leona Miklaužiča (Rogaška). Na turnirju deklic sta se
na Ptuju za zmago udarili članici
domačega teniškega kluba, prva
in druga igralka lestvice TS do 14
let, Nika Strašek in Taja Lončarič.
Tokrat je zmagala Lončaričeva z
rezultatom 6:3, 6:4. TK Šentjur
je konec tedna gostil fante na OP
Šentjurja v starostni kategoriji do
16 let. Potekal je tako turnir posameznikov kot tudi turnir dvojic.
V finalu je Blaž Vidovič, še eden
iz vrste nadarjenih teniških igralcev, ki prihajajo s Ptuja, potrdil
vlogo prvega nosilca in favorita
za zmago ter Marka Andrejiča

Potočnikova in
Juvanova izstopata
Tudi pretekli teden slovenski
igralci in igralke niso ostali neopaženi na mednarodnih prizoriščih.
Nina Potočnik je na ženskem
ITF-turnirju (15.000 $) v Trbižu
poskrbela, da je posamična zmaga
na turnirju še tretje leto zapored
odšla v Slovenijo. V finalu je po
dobri uri igre s 6:2, 6:3 premagala
Italijanko, 17-letno Federico Bilardo, in osvojila svoj drugi ITF-turnir v karieri in tudi drugega letos.
Dvajsetletna Potočnikova trenutno zaseda 551. mesto na ženski
svetovni teniški lestvici, v zadnjem
času pa je v odlični formi. Potočnikova je torej tretja Slovenka, ki je
v Trbižu v zadnjih treh letih dvignila zmagovalni pokal. Pred njo
je to uspelo Tamari Zidanšek, ki
je zmagala leta 2015, in Manci Pislak, ki je turnir osvojila leta 2016.
Zmaga na turnirju je Potočnikovi
prinesla le 12 točk, kar pove, kako
trnova je pot mladih igralk med
svetovno elito. Nina je v zadnjem
letu na 15 odigranih turnirjih za
svetovno teniško lestvico nabrala
skupaj 50 točk, za uvrstitev med
najboljših 200 igralk na svetu jih

potrebuje okrog 300. Na futuresu
v nemškem Kamenu sta se Tom
Kočevar Dešman in Nik Razboršek drugi teden zapored uvrstila
v finale, kjer sta morala premoč
priznati Nemcema Petru Torebku
in Georgeu Von Massowu s 6:3,
4:6, 10:5.
Kaja Juvan, edina slovenska
mladinka, ki bo letos nastopila v
Wimbledonu, se za nastop tam
pripravlja na turnirju v Roehamptonu. Kaje to, da ni med
nosilkami, za zdaj ne moti, saj je
turnir prvega ranga začela odlično in trikrat zmagala. Po zmagi
nad Xiyu Wang se je v drugem
krogu pomerila z nemško kvalifikantko Jule Niemeier. Težko
srečanje, ki je trajalo več kot dve
uri, je Kaja dobila s 4:6, 6:4, 6:2.
Naslednjo nasprotnico, šesto nosilko, Britanko Emily Appleton,
pa je premagala s 6:2, 6:1.
Mariborčan Jan Kupčič se je
na mladinskem turnirju do 16 let
v Čakovcu uvrstil v finale, za nov
naslov na turnirjih TE pa je izgu-

bil s Srbom Goranom Životićem,
ki je zmagal s 6:4, 6:4. Kupčič je
do zdaj enkrat slavil v kategoriji
do 12 let, ko je leta 2013 osvojil
turnir na Ptuju, letos pa je bil že
zmagovalec turnirja Grawe Open
v Mariboru v kategoriji do 16 let.
Še uspešnejši je v konkurenci dvojic, kjer je do zdaj osvojil že sedem
turnirjev TE. V konkurenci dvojic se je Nik Jurjevčič, ki je igral
z Lazarjem Miličevićem, uvrstil
v polfinale. Enajstletna Ela Nala
Milić je zmagovalka mednarodnega turnirja do 11 let, četrtega
DUD Bowla, ki je potekal v
teniškem centru Dubrovnik. V
finalu je nasprotnici Yoani Konstantinovi iz Bolgarije prepustila
samo tri igre in po lanski zmagi
na Smrikva Bowlu še enkrat potrdila, da je ena najboljših teniških
igralk v tej starostni kategoriji. Poleg pokala je Ela Nala za nagrado
prejela tudi brezplačno udeležbo
v kampu Gorana Ivaniševića,
brezplačen teden v teniški akademiji IMG v Brandentonu na

Floridi in povabilo na najprestižnejše turnirje za najmlajše igralke
in igralce, ki jih organizira IMG.
Julij in avgust sta meseca, ko
mladi igralci in igralke moči
merijo na evropskih ekipnih prvenstvih do 12, 14 in 16 let ter
na posamičnem prvenstvu do
18 let. Ekipa dečkov v postavi
Gal Emeršič Potočnik, Jon Lan
Šuntar in Lun Obrul je z Galom
Brzinom odpotovala v francoski
Royan, kjer nastopajo v kvalifikacijski skupini z ekipami Rusije,
Luksemburga, Francije, Slovaške, Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine ter Ukrajine. Prvo
tekmo so dečki igrali z ekipo Hrvaške, ki je četrti nosilec turnirja. Za napredovanje v zaključne
obračune so potrebovali zmago in
jo tudi dosegli. Zmagali so brez izgubljene točke s 3:0 in se uvrstili v
polfinale. V polfinalu so naši dečki igrali z ekipo Ukrajine, ki je po
dveh predajah zaradi izčrpanosti
slovenskih igralcev napredovala
v finale. Dečki so s tem izgubili

možnost za napredovanje na zaključni turnir in se bodo borili za
končno tretje mesto v kvalifikacijah. Deklice so v postavi Nika
Strašek, Taja Lončarič in Pia
Marija Rebec odpotovale v češki
Rakovnik. Vodi jih Daniel Šantl.
Naša ekipa igra v skupini s Slovaško, Belgijo, Portugalsko, Švedsko,
Hrvaško, Turčijo in Češko. Tudi
deklice so prvo tekmo igrale z
ekipo Hrvaške, ki je tretja nosilka
kvalifikacijskega turnirja. Hrvatice so bile prepričljivo boljše in so
zmagale s 3:0. Deklice so drugo
tekmo v razigravanju za uvrstitev
od 5. do 8. mesta igrale z ekipo
Belgije in izgubile z 1:2. Deklice
se bodo s Portugalsko borile za
končno 7. mesto na kvalifikacijskem turnirju. Teniški klub Krka
Otočec ta teden gosti mednarodni teniški turnir v starostni kategoriji do 12 let Krka cup 2017. Z
izjemo Ele Nale Milić nastopajo
vse naše najboljše mlade igralke
in igralci. O rezultatih bomo poročali prihodnji teden. (bm)

