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Radišičeva na čelu pestrega
dogajanja v vseh kategorijah
Juvanova je nastopila na zelo
močnem pripravljalnem turnirju
1. ranga na travi, ki se vsako leto
v prvem tednu članskega turnirja
odvija v Roehamptonu, na igriščih,
kjer igrajo kvalifikacije tudi člani in
članice. Tam je klonila šele v finalu
pred leto starejšo Američanko Claire Liu. Že takoj po turnirju pa je
nastopila na mladinskem Wimbledonu. V prvem krogu se je pomerila z vzhajajočo zvezdo svetovnega
mladinskega tenisa, šele 15-letno
Ukrajinko Marto Kostjuk, sicer
tretjo mladinko sveta. Kostjukova velja za eno izmed favoritinj za
zmago. Letos je že osvojila mladinsko odprto prvenstvo Avstralije,
v Parizu pa je izgubila v drugem
krogu. Po uri in desetih minutah
igre je bila od Kaje boljša s 7:5, 6:3.
Juvanovi je servis odvzela petkrat,
bila agresivnejša ter dosegla 27
winnerjev, Juvanova le 8, na mreži je dosegla 14 točk, Juvanova 4.
Tudi servis Kaji ni najbolje služil, saj
je imela izkoristek tako prvega kot
drugega pod 50 odstotkov. Kajo
čaka še nastop v konkurenci dvojic, kjer sta združili moči s Srbkinjo
Olgo Danilović. Po uspešnem
nastopu v Roehamptonu je napredovala na 29. mesto mladinske
lestvice ITF.

Nika prvič med 100
Naslednja iz vrste odličnih slovenskih mladink pa prihaja iz Primorske. Pred točno enim letom
še 431. mladinka sveta je naredila
meteorski vzpon in po uspehu v
češkem Plznu, kjer je turnir 2. ranga končala v finalu, se je na lestvici
ITF prvič v karieri povzpela med
najboljših sto mladink sveta, tako
da ta teden zaseda 87. mesto svetovne mladinske teniške lestvice. Nika
Radišič je bila v Plznu druga nosilka turnirja in je na poti do finala v
drugem krogu s 6:3, 6:3 premagala
15-letno Japonko Nacumi Kavaguči, 278. mladinko sveta, v četrtfinalu je bila z 0:6, 6:4, 6:3 boljša
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Naše mlade igralke so tudi pretekli teden krojile vrh nekaterih mednarodnih mladinskih turnirjev, v
osrednji vlogi pa sta bili naši trenutno najboljši mladinki, že uveljavljena Kaja Juvan in novo ime med
najboljšimi 100 mladinkami sveta, 17-letna Nika Radišič.
kacij. Za začetek je imela srečo, saj
ji je v prvem krogu tekmo brez boja
predala Romunka Nicoleta-Catalina Dascalu, v drugem krogu pa je
dvoboj predala še Lenka Jurikova
iz Slovaške. V finalu kvalifikacij je
igrala z Rusinjo Anastasijo Pribilovo, 454. igralko lestvice WTA,
jo še drugič letos brez težav ugnala
in se prvič v karieri uvrstila v glavni
žreb tako močnega profesionalnega
turnirja. V prvem krogu je igrala
z osmo nosilko, 27-letno Kolumbijko Mariano Duque-Marino, ki
je bila zanesljivo boljša s 6:2, 6:0. V
Budimpešti je svoje nastope uspešno začela Dalila Jakupović, ki je
premagala Georgino Perez-Garcia iz Španije s 6:1, 3:6, 6:2. Naša
najvišje uvrščena člana na svetovni
teniški lestvici Blaž Kavčič in Blaž
Rola pa ta teden nastopata na ATPchallengerju z nagradim skladom
75 tisoč dolarjev v kanadskem
Winnipegu.

Avgusta v Portorož

od 16-letne Čehinje Vanese Nikolovove, 485. igralke mladinske svetovne teniške lestvice, v polfinalu
pa je s 7:6 (5), 6:4 izločila leto dni
mlajšo Hrvatico Ivo Zelić. Za prvi
naslov na ITF-turnirjih 2. ranga se
je borila s prvo nosilko, 16-letno
Poljakinjo Anio Hertel, 87. igralko lestvice ITF. Dvajset mest višje
uvrščena Hertlova je zmagala z 2:6,
6:4, 6:4 in se veselila prvega naslova
na turnirjih ITF letos. Za Niko je
zagotovo najboljši turnir v mladinski konkurenci. Doslej je sicer
osvojila že dva, a sta bila oba precej
nižjega 4. ranga. Leta 2016 je tako
slavila v češki Veski in v Mostarju.
Izkazala se je tudi 15-letna Pia
Lovrič, ki se je na turnirju 4. ranga
v grškem Korfuju v konkurenci
dvojic s soigralko Betino Tokac iz

Turčije povzpela na zmagovalno
stopničko. V finalu sta bili s 6:2 7:5
boljši od Grkinje Gabrielle Charalampidi in Ciprčanke Eleni Louka.
Tudi njej je zmaga v konkurenci
dvojic prinesla napredovanje na
mladinski lestvici. Pridobila je 70
mest in je trenutno 543. mladinka sveta. Končala sta se tudi prva
kvalifikacijska turnirja za ekipno
evropsko prvenstvo dečkov in
deklic do 14 let. V francoskem
Royanu in češkem Rakovniku
se naši ekipi nista uspeli uvrstiti v
zaključni del prvenstva. Dečki so v
postavi Gal Emeršič Potočnik, Jon
Lan Šuntar in Lun Obrul osvojili
končno četrto, deklice v postavi
Nika Strašek, Taja Lončarič in
Pia Marija Rebec pa končno sedmo mesto v svojih kvalifikacijskih

skupinah. Na Otočcu se je končal
mednarodni mladinski turnir
Tennis Europe v starostni kategoriji do 12 let. Številčno slovensko
zastopstvo tokrat ni navdušilo z
izjemo Maše Viriant, ki se je med
posameznicami uvrstila v polfinale. Tu je z 2:6, 3:6 izgubila s hrvaško vrstnico Teno Rajki, kasnejšo
zmagovalko turnirja. V četrtfinalu
je izgubila Leontina Stojanović, ki
jo je s 6:4, 7:6(4) premagala Hrvatica Ria Derniković. Se je pa ta
teden na Otočcu že začel turnir v
starostni kategoriji do 14 let. Dobre izide pričakujemo od dečkov,
ki so pretekli teden solidno igrali v
Royanu, pri deklicah pa manjkajo
nekatere najboljše, tako da bi bila
vsaka uvrstitev v zaključne boje
prijetno presenečenje.

V Rogaški Slatini se je končalo
OP do 18 let. Pri fantih sta se v finale uvrstila 3. nosilec Enej Berghaus
(Br-Mb) in 4. nosilec Tim Tekavec
(MaxLj). V finalu je slavil Berghaus, ki je Tekavca premagal s 6:4,
4:6, 6:3. Pri dekletih sta se v finalu
pomerili 1. nosilka Urška Velec
(Br-Mb) in druga nosilka Leeloo
Obrul (Celje). Turnir je osvojila
Urška, ki je zmagala s 6:1 6:1. V
konkurenci dvojic sta pri fantih
slavila Klemen Tašner (Šentjur) in
David Cepak (Koper).
Ta teden na najmočnejšem ITFturnirju z nagradnim skladom 100
tisoč dolarjev v Budimpešti nastopata Dalila Jakupović, še vedno
prva Slovenka na lestvici WTA,
in Nina Potočnik, ki je v glavni del
turnirja napredovala prek kvalifi-

Še slab mesec nas loči od največjega teniškega dogodka leta v
Sloveniji, ATP Challengerja Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017.
Tenis Slovenija vabi dečke in deklice, starejše od 10 let, da si med 4.
in 10. avgustom v vlogi pobiralcev
žogic čisto od blizu ogledajo in spoznajo profesionalne teniške igralce
iz različnih držav na tako imenovanem Ball Boys Boot Campu. Na
turnir pa ste seveda vabljeni tudi
vsi ljubitelji tenisa in zabave. Ob
vrhunskih teniških predstavah
profesionalnih teniških igralcev bo
potekal Tenis fest s turnirji Tenis
Slovenije v vseh starostnih kategorijah, vključno z veterani, v okviru
tako imenovanih Fun Zone – Portoroških noči 2017 pa bo mogoče
v teniški areni spremljati nastope
Tonyja Cetinskega, Bajage in
spremljevalne skupine Instruktori,
Rock’n’banda, na centralni portoroški plaži pa bo zadnji dan turnirja
nastopil Parni valjak. (bm)

