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VELIK USPEH MLADIH TENISAČIC

Kaja najboljša
mladinka v Evropi
Ob visokih poletnih temperaturah se v teh dneh dviguje tudi vročica pred začetkom challengerja v
Portorožu, ki se s kvalifikacijami začenja v soboto. Teniško dogajanje pa bodo v soboto in nedeljo zvečer
na teniškem stadionu popestrili Toni Cetinski in Miro Todosovski ter zasedba Bajaga & Instruktori.

Pretekli teden so potekala evropska
posamična prvenstva v starostnih kategorijah do 14, 16 in 18 let. Naši igralci in
igralke so nastopali v Mostu na Češkem,
Moskvi in švicarskem Klostersu ter se
domov vrnili z zlato in bronasto kolajno. Za nov izjemen uspeh slovenskega
mladinskega tenisa je vnovič poskrbela
16-letna Ljubljančanka Kaja Juvan, ki je
na prvenstvu do 18 let po Nastji Kolar,
ki je zmagala leta 2011, Sloveniji ponovno priigrala zlato. Na zelo močnem prvenstvu, na katerem je bila prva nosilka
tretja mladinka sveta, Ukrajinka Marta
Kostjuk, ki je letos pri 14 letih in sedmih
mesecih osvojila mladinski grand slam v
Avstraliji, je Juvanova pokazala odličen
tenis in izredno psihično pripravljenost.
Oboje je pretehtalo tako v polfinalu s
srbsko mladinko Olgo Danilović, sicer soigralko pri wimbledonski zmagi
v dvojicah, kot v finalnem obračunu s
Kostjukovo. Finale je pred polnimi tribunami trajal uro in 45 minut, Kaja pa
je zmagala z rezultatom 6:3, 1:6, 6:4 ter
se Ukrajinki oddolžila za poraz, ki ji ga
je ta zadala v prvem krogu tekmovanja
posameznic v letošnjem Wimbledonu.
Kaja je srečanje začela odlično in povedla
s 5:0, nato Kostjukovi dovolila, da se približa na 5:3, a že v naslednji igri potrdila
premoč in niz osvojila s 6:3. V drugem
nizu je Ukrajinka zaigrala bolje, Kaja je
nekoliko popustila in niz je bil hitro končan. V odločilnem tretjem nizu je Kostjukova postajala vse bolj živčna, precej
neprisiljenih, a tudi prisiljenih napak po
odličnih napadih Juvanove pa je njeno
živčnost samo stopnjevalo. Odločilna je
bila peta igra, ko je Kaji uspel brejk in
prednost je nato zadržala do konca ter
odločilni niz dobila s 6:4, potem ko je
pri izidu 5:2 že imela dve zaključni žogi,
ki pa ju je nasprotnica ubranila. Ob
velikem posamičnem uspehu pa sta se
s soigralko, Mariborčanko Anjo Gal,
lahko veselili tudi bronastega odličja v
konkurenci dvojic, kjer se jima je finale za las izmuznil v odločilnem tretjem
podaljšanem nizu. Juvanova in Galova
sta namreč polfinalno srečanje izgubili
s kasnejšima prvakinjama Marto Kostjukovo in Viktorijo Dema. Ukrajinki sta
bili v zaključku tekme srečnejši, zmagali
pa sta z rezultatom 4:6, 6:2, 10:8.

Živa in Pia

Kvalifikacije za EP

Naslednja odlična novica je prišla konec tedna iz madžarskega Györa, kjer
je potekal olimpijski festival evropske
mladine. Na teniškem turnirju sta nas
odlično zastopali Živa Falkner in Pia
Lovrič, ki sta v dvojicah osvojili srebrno
kolajno. V drugem krogu sta z 2:4 4:0
11:9 premagali drugi nosilki Anno Gröss
in Sinjo Violo Kraus iz Avstrije, v četrtfinalu sta bili s 6:4, 6:4 boljši od Slovakinj
Romane Cisovske in Eszter Meri, polfinalno srečanje s četrtima nosilkama iz
Estonije Carol Plakk in Katriin Saar pa
sta dobili s 3:6, 7:5, 10:3. Za zlato sta se
borili s tretjima nosilkama, Rusinjama
Elino Avanesjan in Avelino Sajfetdinovo. V izenačenem srečanju sta bili Rusinji
boljši in sta zmagali s 6:7, 6:4, 10:5.

V kvalifikacijah za ekipno evropsko prvenstvo v starostni kategoriji do 12 let so v
Franciji in Italiji nastopali dečki in deklice.
Deklice so igrale v italijanskem Rezzatu. Ela
Nala Milić, Ana Lanišek in Maša Viriant so
bile v predtekmovalni skupini A z ekipami
Poljske, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.
Prvi dvoboj so naše deklice igrale proti Poljski in izgubile z 1:2. V drugi so premagale
Hrvaško z 2:1, BiH so premagale s 3:0 in
osvojile drugo mesto v skupini. Za napredovanje na zaključni turnir najboljših osmih
evropskih ekip so se merile z Italijankami,
s katerimi so se pred kratkim že pomerile v
finalu tekmovanja Lampo Trophy. Tudi
tokrat so bile Italijanke za odtenek boljše,
zmagale so z 2:1, srečanje pa je odločila tekma dvojic, ki sta jo Milićeva in Laniškova
izgubili s 3:6. 4:6. Deklice so tako osvojile
končno tretje mesto in ostale brez zaključnega turnirja. Dečki so se v francoskem
Dijonu za napredovanje v zaključni del borili z ekipama Velike Britanije in Francije.
Slovenske barve so branili Matic Križnik,
Jaka Golob in Tim Kušter. Dečki so prvo
srečanje s Francozi izgubili z 0:3, Britanci pa
so bili od naše ekipe boljši z 2:1. Naša ekipa
je na koncu osvojila peto mesto, v zadnjem
dvoboju pa je s 3:0 premagala ekipo Izraela.
Ta teden bodo v Portorožu nastopili
igralci in igralke v vseh starostnih kategorijah, v boju za nastop na ekipnem EP pa
naši ekipi do 16 let. Fantje bodo nastopili
na kvalifikacijskem turnirju v nemškem
Mannheimu, dekleta bodo igrala v češkem Rakovniku.
Prvega avgusta smo dobili nove lestvice,
na katerih je prišlo do nekaterih sprememb
na vodilnih mestih. Pri članih in članicah
na vrhu ostajata Blaž Kavčič in Polona
Hercog, pri dekletih do 18 let pa Juvanova.
Na lestvici do 18 let je nov vodilni igralec
Gašper Bezjak, ki je na vrhu zamenjal Jana
Vehovca. Na lestvici do 16 let ostaja na vrhu
Filip Jeff Planinšek pri fantih, pri dekletih je
na prvem mestu Tjaša Klevišar. Pri dečkih
do 14 let je še naprej vodilni Gal Emeršič
Potočnik, pri deklicah pa je na prvem mestu
Nika Strašek ponovno zamenjala Tajo Lončarič. Pri dečkih do 12 let je vodilni igralec
Matic Križnik, pri deklicah pa je na vrh skočila Ela Nala Milić, ki je na prvem mestu
zamenjala Leontino Stojanović. (bm)

Marin za las
Za las pa se je kolajna na olimpijskih
igrah gluhih v Samsunu izmuznila našemu gluhemu igralcu Marinu Keglu. Na
svojih drugih olimpijskih igrah je osvojil
izjemno, a nehvaležno četrto mesto. Marino je bil po polfinalnem srečanju, ki ga
je proti Ekvadorcu Sebastianu Andresu
Vasquezu izgubil s 3:6, 6:4, 4:6, v tekmi,
v kateri je bil zaradi grobe sodniške napake morda celo ob finale (odvzeta mu je
bila točka za vodstvo 5:3 v tretjem nizu),
zelo razočaran in potrt. Kljub temu je
bil odločen storiti vse, da si priigra tako
želen bron. V tekmi za tretje mesto se je
pomeril z Rusom Igorjem Aleksandrovičem Panjuškinom in izgubil z 0:6, 3:6.
Marino si je na srečanju priigral osem
priložnosti za brejk, a ni uspel izkoristiti
nobene, na drugi strani pa je Panjuškin
izkoristil štiri od petih. »Žal mi je. Nisem se mogel pobrati. Nisem bil dovolj zbran, imel sem prekratko roko
in premalo moči. Kolajno sem na
žalost izgubil že v sredo. Panjuškin
je igral solidno in osvojil bron, jaz pa
sem samo četrti. Izgubil sem proti aktualnemu evropskemu in svetovnemu
prvaku. Čeprav vem, da je četrto mesto lep uspeh, sem malo žalosten,« je
po porazu v boju za tretje mesto dejal
Marino. Njegov naslednji veliki cilj je
osvojitev prve ATP-točke.

Marta Kostjuk in Kaja Juvan

Živa Falkner in Pia Lovrič

Anja Gal in Kaja Juvan

