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Razboršek presenetil
v Kaltenkirchnu
Dvanajstletniki so tako konec
tedna nastopili na finalnih A- in
B-turnirjih v Celju in Kranju. Na
A-turnirju dečkov v Celju sta se v
finale uvrstila prvi nosilec Matic
Križnik (TK-CC) in drugi nosilec Jani Retelj (Otočec). Križnik
je v polfinalu s 6:3, 6:1 premagal
Jako Tomažina (AsLit), Retelj
je v drugem polfinalu s 6:0, 6:1
izločil Tima Kuštra (TK-CC). V
finalu je slavil Križnik z rezultatom 6:1 6:4. B-turnir dečkov je
osvojil Dmitry Suboch (Morje), v
finalu je s 6:2, 6:2 premagal Nejca
Peterlina (Šporn).
Pri deklicah sta se v finale Aturnirja uvrstili prva nosilka Eva
Muller Uhan (Tc-Lj) in četrta nosilka Anamari Žnuderl (ŽtkMb).
Mullerjeva je s 6:4, 4:6, 6:4 premagala Ivono Ahčan (TK-CC),
Žnuderlova pa je bila s 6:3, 6:2
boljša od druge nosilke Rine
Grošelj (Aslit). V finalu je slavila Uhan Mullerjeva s 6:2, 6:2.
Peta igralka lestvice TS je tako
vknjižila prvo zmago v karieri na
turnirjih do 12 let. Na B-turnirju
deklic sta se za zmago potegovali
Nina Mašovič (Topte), ki je v polfinalu s 6:0, 6:4 premagala Kiaro
Šolaja (Br-Mb), in Tita Veronica
Jurak (Ltc), ki je bila s 3:6, 6:3, 6:3
boljša od Neje Hadžiselimović
(ŽtkMb). Zmagala je Jurakova
s 6:4, 6:1.

Z najboljšim
v tem rangu
V nemškem Kaltenkirchnu
(15.000 $) je po dveh letih do
novega finala na turnirjih serije
futures prišel Nik Razboršek.
V polfinalu je igral z Argentincem Felipejem Sarrasaguom in
zmagal s 6:4, 6:0. Za zmago nad
20-letnim Argentincem je Nik
potreboval dobro uro, pri čemer
mu je petkrat odvzel začetni uda-

rec, sam ga je izgubil le enkrat. O
njegovi prevladi priča tudi končno število osvojenih točk, ki je šlo
v prid Razborška s 55:30. V finalu
se je v nedeljo pomeril z 20-letnim
Špancem Bernabejem Mirallesom Zapato, 389. igralcem lestvice ATP. Niku tokrat ni stekel
drugi servis, njegov izkoristek je
bil zgolj 38-odstoten, pri čemer
je začetni udarec izgubil šestkrat.
Tudi Španec sicer ni blestel v tem
elementu, a je bil njegov odstotek
boljši, svoj servis pa ni uspel zadržati »le« štirikrat. Kljub porazu
s 4:6, 5:7 je bil to za Nika prvi
finale na turnirjih futures letos
in prepričljivo najboljši izid na
turnirjih tega ranga. Triindvajsetletni Litijan trenutno zaseda 816.
mesto na letvici ATP. S Tomom
Kočevarjem Dešmanom pa sta
osvojila turnir v konkurenci dvojic. V finalu sta s 6:3, 6:2 premagala tretjega nosilca, domačina
Haerteisa in Weselssa. To je bila
Razborškova četrta in Kočevar
Dešmanova deveta zmaga v konkurenci dvojic na turnirjih serije
futures.
Svoje nastope je s finalnim porazom v uzbekistanski Fergani
končal Blaž Kavčič. Za nastop v
finalu ATP challengerja z nagradnim skladom 75.000 dolarjev se je
boril s 23-letnim Belorusom Iljo
Ivaškom, 161. igralcem lestvice
ATP. Ivaška je bil pretekli mesec
na ATP challengerju v Uzbekistanu že polfinalist, nato pa je na
pesku dvakrat izgubil v začetnih
nastopih. Tokrat je na trdi podlagi ponovno prikazal dobro igro
ter po uri in dveh minutah slavil s
6:4, 6:3. Kavčiču je trikrat odvzel
servis, sam ga je izgubil le enkrat,
Blaž pa je bil tokrat nekoliko bolj
nezanesljiv pri drugem začetnem
udarcu, njegov izkoristek je bil le
33-odstoten. Blaž je nasprotniku
zabil šest asov, Ivaško pa v obratni

smeri 10. Uvrstitev v polfinale je
Kavčiču prinesla 3765 ameriških
dolarjev in 33 ATP-točk, kar ga
na lestvici ATP ta teden uvršča
na 108. mesto. Še dva četrtfinalista smo imeli na mednarodnih
članskih turnirjih ta teden. Blaž
Rola se je na ATP challengerju v
Bloisu (34.000 €) meril s 25-letnim Fincem Henrijem Laaksonenom, trenutno 102. igralcem
lestvice ATP in četrtim nosilcem
turnirja. Tudi Laaksonen je na
turnir v Blois prišel s tremi porazi v uvodnih nastopih, a se, kot
kaže, počasi vrača v formo, kar je
potrdil tudi z zmago nad Rolo.
Njuno do zdaj edino medsebojno
srečanje je bilo leta 2008, ko sta se
še kot mladinca pomerila v finalu turnirja v avstrijskem Beljaku,
zmagal pa je Blaž. Tokrat se mu
je Laaksonen oddožil za poraz in
ga po nekaj manj kot dveh urah
igre premagal s 6:7 (0), 6:3 6:4.
V Lenzerheideju v Švici pa je v
četrtfinalu ITF-turnirja (25.000
$) izgubila prva nosilka turnirja
Dalila Jakupović. S 7:6 (2), 6:4
jo je premagala osmopostavljena
Bibiane Schoofs iz Nizozemske,
306. igralka lestvice WTA.

Le pri dvojicah
Na Ptuju se je končal turnir
Tennis Europe v starostni kategoriji do 16 let. Od domačih
igralcev se je z uvrstitvijo v polfinale izkazal samo Tim Tekavec,
ki je v četrtfinalu, v slovenskem
obračunu, s 6:0, 6:1 odpravil
Marka Andrejiča Goljarja. V
polfinalu je nato moral s 3:6,
7:5, 6:3 priznati premoč drugemu nosilcu iz Srbije Dimitriju
Zubacu. Člana domačega teniškega kluba, prvi nosilec Filip
Jeff Planinšek in peti nosilec
Blaž Vidovič, sta izgubila v četrtfinalnih srečanjih. Prvega je s

6:3, 6:3 presenetil sedmi nosilec
Srb Lazar Milićevič, ki sicer trenira v Ljubljani, od drugega pa
je bil s 6:4, 4:6, 7:5 boljši drugi
nosilec, že prej omenjeni Zubac.
Med dekleti so v četrtfinalu
izgubile vse tri Slovenke. Marijo Vičič je s 7:5, 6:3 premagala
prva nosilka, Slovakinja Sara
Suchankova, Ana Zala Volk je
morala premoč priznati tretji nosilki, Hrvatici Tari Wurth, ki je
bila boljša s 6:2, 6:1, domačinka
Tara Gorinšek pa se je odlično
upirala četrti nosilki, Madžarki
Palomi Keresztes, ki je bila na
koncu boljša s 6:1, 6:7 (8), 7:5.
Sta pa obe zmagi ostali doma v
konkurenci dvojic. Pri dekletih
sta zmagali Tara Gorinšek in
Marija Vičič, ki sta v finalu s 6:3,
6:3 premagali Tajo Lončarič in
Ano Zalo Volk, pri fantih pa sta
slavila Blaž Vidovič in Filip Jeff
Planinšek, ki sta bila v finalu s
6:1, 6:3 boljša od Nika Jurjevčiča
in Srba Lazarja Miličevića.
V Ljubljani se je na igriščih
Max tenis cluba začelo zadnje
izmed letošnjih poletnih državnih prvenstev, člansko državno
prvenstvo. Med člani je zasedba
solidna, saj razen prvih štirih
igralcev z lestvice TS nastopila
večina ostalih igralcev. Prijavljenih je 54 igralcev, najvišje uvrščen pa je Tilen Žitnik, ki zaseda
peto mesto lestvice TS in mesto
prvega nosilca državnega prvenstva. Precej bolj skromna je slika
pri dekletih, saj izmed najboljših
praktično ne nastopa nobena.
Naše najboljše igralke namreč
nastopajo na mednarodnih članskih turnirjih, najboljše tri pa so
v kvalifikacijah Wimbledona.
Na DP je tako prijavljenih samo
19 igralk, mesto prve nosilke pa
pripada prav tako kot pri članih
peti igralki članske lestvice deklet, Tini Kristini Godec. (bm)
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Čeprav je večina mladih te dni na počitnicah, pa to ne velja za teniške
igralce. Ti poletne dni ob krajših počitnicah izkoriščajo za nastope na
domačih in mednarodnih turnirjih ter za priprave na jesenski del sezone.

Desno zmagovalca dvojic na turnirju, Blaž Vidovič in Filip Jeff Planinšek

Matic Križnik in Jani Retelj sta igrala v finalu turnirja do 12 let.

Levo zmagovalki dvojic na turnirju Tennis Europe, Tara Gorinšek in Marija Vičič.

