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Radišičeva po poti
Juvanove?
Znani so udeleženci turnirja serije Challenger v Portorožu,
ki bo potekal od 4. do 12. avgusta. Po končanih prijavah
je na vrhu liste prijavljenih naš najboljši teniški igralec
Blaž Kavčič, ki bo v Portorožu naskakoval nov, 16. ali celo
17. naslov na turnirjih serije ATP Challenger, odvisno od
uspešnosti v tem tednu.
Bojan Matevžič

Blaž Kavčič po Winnipegu ta teden
nastopa v kanadskem Granbyju, tudi v
Portorožu pa bo prvi favorit za zmago,
če ga le ne bo zdelala menjava časovnih pasov. Med prijavljenimi igralci jih
je poleg Kavčiča še osem, ki trenutno
zasedajo mesto med najboljšimi 150
teniškimi igralci sveta. To so Nemec
Peter Gojowczyk (108.), Ukrajinec
Sergiy Stahovski (115.), Italijan Luca
Vanni (119.), Slovak Lukas Lacko
(129.), Španec Adrian MenendezMaceiras (137.), Srb Filip Krajinović
(141.), Italijan Stefano Travaglia (146.)
in Slovak Jozef Kovalik (150.). Obetajo
se torej vrhunske teniške predstave in
bogat spremljevalni program.

Radišičeva do skorajšnje
potrditve nastopov na
mladinskih slamih
Tudi pretekli teden pa je z novo odlično uvrstitvijo navdušila mladinka,
17-letna Nika Radišič. Na mladinskem turnirju ITF prvega ranga v
avstrijskem Welsu se je prvič v karieri
uvrstila v finale tako močnega turnirja in s tem dosegla najboljši izid v
karieri. V finalu je z 2:6, 3:6 izgubila
s 16-letno Elisabetto Cocciaretto, trenutno 101. mladinko sveta. Tudi ona
je prišla v Wels v odlični formi, saj je v
zadnjih treh mesecih kar štirikrat nastopila v polfinalih turnirjev prvega in
drugega ranga, tokrat pa je prvič letos
tudi zmagala. Niki je nastop v finalu
prinesel skok za 19 mest na mladinski svetovni teniški lestvici, tako da
je ta teden na 69. mestu. Tako visoka
uvrstitev ji že prinaša možnost nastopov na mladinskih turnirjih za grand
slam, in kot kaže, bo to izkoristila na
prvem turnirju sezone 2018, ko na-

črtuje nastop na odprtem prvenstvu
Avstralije.
Na domačih igriščih trenutno vlada
zatišje, naši najboljši mladi igralci in
igralke pa nastopajo na posamičnih
evropskih prvenstvih do 14, 16 in 18
let ter na olimpijskem festivalu evropske mladine. V igri za najvišja mesta
imamo tudi letos svoje predstavnike
oziroma predstavnice. Največ možnosti seveda pripisujemo letošnji prvi
slovenski mladinski teniški violini Kaji
Juvan, ki nastopa na prvenstvu do 18
let v švicarskem Klostersu. Nastopili
bodo še Anja Gal pri dekletih ter Miha
Velički in Jan Vehovec pri fantih. Turnir deklet je zelo dobro zaseden, zato je
Juvanova na turnirju šele šesta nosilka,
mesto prve nosilke pa pripada mladi
Ukrajinki Marti Kostjuk, trenutno
tretji mladinki sveta, ki je Juvanovo
premagala v prvem krogu mladinskega Wimbledona. Prvi slovenski nastopi
bodo v sredo.
V Moskvi poteka prvenstvo do 16
let. Pri fantih nastopata Filip Jeff Planinšek (13. nosilec) in Jan Kupčič (14.),
a sta med posamezniki že oba končala
nastope. V prvem krogu sta bila prosta,
v drugem pa je Planinšek s 6:7 (5), 5:7
izgubil z igralcem iz BiH Luko Puljićem, od Kupčiča je bil z 2:6, 6:2, 6:2
boljši Luksemburžan Chris Rodesch.
Tudi dekleti, nastopili sta Maja Makorič in Tjaša Klevišar, sta izgubili v
uvodnih nastopih. Klevišarjevo je s
6:1, 6:2 premagala Španka Carlota
Martinet Cirez, od Makoričeve je bila
s 7:5, 6:1 boljša Maltežanka Helene
Pellicano.
Deklice in dečki so na prvenstvu do
14 let v češkem Mostu. Pri dečkih nastopata Gal Emeršič Potočnik in Lun
Obrul, ki tudi nista brez možnosti za
vidnejšo uvrstitev. To sta potrdila s prvima nastopoma, saj je Emeršič Potoč-

nik v prvem krogu s 6:2, 6:4 premagal
Belgijca Pierra Yvesa Baillyja, medtem
ko je bil Obrul v prvem krogu prost, v
drugem pa je s 6:3, 6:3 premagal Grka
Theodorosa Mitsakosa in se uvrstil v
tretji krog. Med deklicami nastopata
Taja Lončarič in Nika Strašek. Obe
sta že v prvem krogu dobili zahtevni
nasprotnici. Straškova je z 0:6, 1:6
izgubila z najboljšo hrvaško igralko v
tej starostni kategoriji Noo Krznarić,
Lončaričevo pa je s 6:1, 0:6, 6:2 premagala Bolgarka Denislava Glushkova.
Leta 2015 se je slovensko zastopstvo iz
EP vrnilo s tremi bronastimi odličji, ki
so jih osvojili Kaja Juvan med posameznicami in dvojici Kaja Juvan/Kristina
Novak ter Živa Falkner/Pia Lovrič.

Nika Radišič,
na fotografiji levo

Leta 2015 zlati Juvanova
in Radišičeva
V madžarskem Gyoru pa je na
Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM 2017) slovenska teniška
ekipa igralcev in igralk, starih do 15 let.
Na igrah nastopa okrog 2500 mladih
iz 50 držav. Festival je največji športni
dogodek za mlade športnike med 15.
in 18. letom, ki si nabirajo izkušnje za
nadaljnja tekmovanja in se hkrati prvič
srečajo z olimpizmom ter se povezujejo
v okviru fair playa in novih prijateljstev.
Olimpijski festival evropske mladine
ima otvoritveno in zaključno slovesnost, kjer se mladi športniki posamezne države predstavijo s svojo zastavo.
Med igrami gori olimpijski ogenj in
tako športniki kot tudi sodniki izrečejo
vsak svojo zaprisego. V čast najboljšim
v posameznih disciplinah organizator
ob podelitvi priznanj zaigra himno
zmagovalca in dvigne nacionalne
zastave najboljših treh tekmovalcev.
Slovenija ima zastopstvo v devetih
športnih disciplinah, med njimi tudi

Mlade reprezentance se trenutno merijo na treh prizoriščih
v okviru evropskih prvenstev do 18, 16 in 14 let.

v tenisu, kjer slovenske barve branijo
Živa Falkner, Pia Lovrič, Nik Jurjevčič
in Blaž Vidovič. Prvi je nastopil Nik
Jurjevčič in z 0:2 v nizih izgubil z Madžarom Zsomborjem Velczom. Prav
tako je uvodno srečanje izgubil Blaž
Vidovič, ki ga je z 2:0 v nizih premagal
Armenijec Artur Soghoyan. Uspešna
pa je bila v prvem krogu Pia Lovrič. Z

2:0 v nizih je premagala Izraelko Lorin
Tilipman. Falknerjeva, ki velja za eno
izmed favoritk za najvišja mesta, je prvič nastopila v torek. Leta 2015 sta med
deklicami Slovenijo zastopali Kaja Juvan in Nika Radišič, ki sta osvojili zlato
medaljo v konkurenci dvojic. Danes
sta obe članici elitne stoterice svetovnih
mladink.

