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Odštevanje
do teniškega
vrhunca pri
nas
Maja Makorič, skrajno desno

Še štirinajst dni nas loči od največjega teniškega
dogodka leta v Sloveniji, ATP Challengerja Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017, ki se bo odvijal od 4. do
12. avgusta v Portorožu. Ta bo še petič gostil teniške
profesionalce v marini, kjer teniški stadion ŠRC Marina ponuja odlično gostoljubje igralcem in gledalcem
ter tudi številna peščena igrišča ob stadionu.
Slednja bodo tudi letos gostila več kot tisoč igralk
in igralcev mlajših kategorij, ki se bodo pomerili v
različnih kategorijah na turnirjih Tenis Slovenija.
Dan pred zaključkom prijav igralcev z vseh koncev
sveta je na lestvici ATP najvišje uvrščeni igralec Blaž
Kavčič (98.), ki je turnir v Portorožu osvojil leta 2014.
Blizu neposredne uvrstitve v glavni del turnirja je tudi
Grega Žemlja (291.), ki je pred tedni zavrnil misel, da
bi v Portorožu odigral poslovilni turnir. Žemlja je sicer
najuspešnejši slovenski igralec, saj je bil leta 2013 že
43. igralec na svetu, v Portorožu pa je zmagal istega
leta in bil finalist dve leti pozneje ter polfinalist lani.
Direktor turnirja Aljaž Kos je dodal še nekaj atraktivnih igralcev, ki bodo nastopili od 4. do 12. avgusta:
»Zagotovo je najslavnejše teniško ime Čeh Lukas
Rosol, ki je bil s češko reprezentanco dvakrat
zmagovalec Davisovega pokala, pred tremi leti
pa je bil 26. na lestvici ATP. Zagotovo pa mu bo
večno ostalo v spominu, ko je v Wimbledonu
2012 premagal Rafaela Nadala. Opozoril bi tudi
na 18-letnega Grka Stefanosa Tsitsipasa (167.) in
20-letnega Južnoafričana Lloyda Harrisa (257.). V
Zavarovalnici Sava z veseljem podpiramo največji

poletni športni dogodek v Sloveniji. V Portorožu
bomo organizirali en dogodek za naše poslovne
partnerje, poudaril pa bi zgledno sodelovanje s
Tenis Slovenija in verjamem, da bomo 4. avgusta
začeli turnir z veliko energije.« Za glavni del turnirja
je povabilo Tenis Slovenija prejel Gregor Boh, med
dvojicami pa bodo nastopili David Ambrožič in Tilen
Žitnik ter dva Gregorja, Boh in Repina. V kvalifikacijah bo s povabilom nastopilo šest slovenskih
igralcev: Janoš Žibrat, letošnji državni prvak med
posamezniki in dvojicami, ter David Ambrožič, Matic
Podlipnik, Enej Berghaus, Bor Schweiger Mužar in
Domen Gostinčar.
Gregor Krušič , direktor Tenis Slovenija, je poudaril
še preostale aktivnosti, ki bodo zapolnile teniški
teden v Portorožu: »Trenutno se največ ukvarjamo
z oglaševalskim delom. Portorož je že povsem
v barvah tenisa in turnirja. Sodelujemo z občino
Piran in tamkajšnjimi hoteli, zato upamo, da bo letos obisk na turnirju večji in še bolj mednaroden.
Tudi letos bomo organizirali dobrodelni poker
turnir in zbrana sredstva namenili ustreznemu
lokalnemu društvu.« Osrednja pozornost bo zagotovo pripadla teniškim igralcem, ki bodo nastopili na
turnirju ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia
Open, precej pozornosti pa bo usmerjene v zabavni
del turnirja, saj bo uvodni vikend namenjen dvema
koncertoma na teniškem stadionu. Tretja novinarska
konferenca bo na pomolu kluba Alaya v ponedeljek,
7. 8., ob 13. uri. (tu)
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MAKORIČEVA ENA
številnih novih moči
BOJAN MATEVŽIČ

Novo ime med slovenskimi
mladinkami, ki se že uvrščajo
med najboljše na turnirjih ITF,
je 15-letna Novogoričanka Maja
Makorič. Še ena iz vrst nadarjenih mladih Slovenk je tenis začela
igrati razmeroma pozno, saj se je
pred tem ukvarjala z gimnastiko, a je hitro osvojila skrivnosti
te popularne igre in v nekaj letih
dohitela vrstnice na domačih tleh,
zdaj pa že uspešno nastopa tudi
v tujini. Po osvojenem naslovu
maja na turnirju 5. ranga v Podgorici je prejšnji teden storila velik
korak tudi na turnirju 4. ranga v
Pragi, kjer se je ustavila v finalu.
Po devetih zaporednih zmagah
na mladinskih ITF-turnirjih je
morala premoč priznati slovaški
vrstnici Nini Stankovski, ki je slavila s 6:3, 1:6, 6:2. Makoričeva, ki
je letos ob 12 zmagah zabeležila
le dva poraza, je pred turnirjem
v Pragi zasedala 891. mesto mladinske svetovne teniške lestvice,
finale pa ji je prinesel napredovanje na 640. mesto. Uspešne
nastope nadaljuje ta teden, ko se
je na turnirju 1. ranga v avstrijskem Welsu skozi kvalifikacije
že prebila v glavni turnir, kjer bo
družbo delala še dvema odličnima mladinkama Niki Radišič,
trenutno 87. mladinki sveta, in
Kristini Novak, ki je ta teden na
212. mestu lestvice ITF.

V italijanskem Rezzatu se
je končalo ekipno tekmovanje
Lampo Trophy, na katerem je
nastopalo po osem povabljenih
ekip dečkov in deklic, starih do
12 let. Naša ekipa dečkov v postavi Matic Križnik, Jaka Golob in
Jani Retelj je tekmovanje končala
v predtekmovanju, deklice pa so
se s štirimi zmagami uvrstile v finale, kjer so se še drugič pomerile
z ekipo Italije1. Z Italijankami so
igrale že v predtekmovanju, ko so
zmagale z 2:1, tokrat pa so z enakim rezultatom izgubile. Za Slovenijo so nastopile naše najboljše
dvanajstletnice Ela Nala Milić,
Ana Lanišek in Maša Viriant.
Na turnirju Tennis Europe do
14 let, ki je potekal v teniškem
centru Otočec, smo po četrtfinalnih obračunih v posamični
konkurenci ostali brez predstavnikov. Pri dečkih se je zadnji
v četrtfinalu poslovil Jon Lan
Šuntar. V konkurenci dvojic je v
polfinalu pri dečkih nastopil Lun
Obrul, ki je igral v paru s Hrvatom Noo Vukadinom. Izgubila
sta v polfinalu z 2. nosilcema
Dinkom Dinevom in Vladimirjem Popovom. Pri deklicah se
je v polfinale konkurence dvojic
uvrstila Nina Pliberšek, ki je igrala
v paru s Slovakinjo Emo Bolebruchovo. V polfinalu sta izgubili s
prvima nosilkama, Bolgarkama
Katerino Dimitrovo in Velino
Minchevo. Na turnirju TE do

14 let na Malti je novo zmago v
konkurenci dvojic vknjižila Nika
Strašek. Z Avstralko Chloe Isabello Tsang sta osvojili turnir,
potem ko sta v finalu premagali
četrti nosilki Američanko Sophio
Natalyo Baranovo in Kazahstanko Adel Malgonusovo.
V Krškem se je končalo odprto prvenstvo za člane. V finalu
konkurence posameznikov sta
nastopila član domačega teniškega kluba Krško Matic Sotler
in nepostavljeni Benjamin Beliš
(Sl. Gradec). Sotler je poskrbel,da
je zmaga ostala v Krškem, saj je
v finalu zmagal s 4:6, 6:1, 6:4.
Za 23-letnega Sotlerja je to prva
zmaga na članskih turnirjih Tenis
Slovenije. V konkurenci dvojic sta
zmagala Sotler in Beliš. V finalu sta z 1:6, 6:3, 10:3 premagala
Maksa Meha in Žigo Drobniča.
V Mariboru pa je potekal Fredijev memorial. Pri dečkih sta se v
finale A-turnirja uvrstila Mark
Iztok Lunder (Rafa) in Jaka Tomažin (AsLit). V izenačenem finalnem obračunu je v tekmi, ki je
trajala več kot dve uri, zmagal Tomažin s 6:4, 7:6 (4). B-turnir dečkov je osvojil Žiga Šeško (AsLit).
Pri deklicah sta se v finale uvrstili
Rina Grošelj (AsLit) in Anamari
Žnuderl (ŽtkMb). Tudi finalni
obračun deklic je postregel z
zanimivim tenisom, po več kot
treh urah igre pa je s 6:4, 2:6, 6:3
slavila Žnuderlova.

