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Portorož središče dogajanja
Pretekli konec tedna so Tenis
fest odprli najmlajši, ki so tekmovali v mini in midi tenisu ter tenisu do 10 in 11 let. Turnirja se
je udeležilo več kot 100 teniških
nadobudnežev iz vse Slovenije,
nekateri pa so prav v Portorožu
pridobivali svoje prve tekmovalne
izkušnje. Najboljši so bili vendarle
tisti izkušenejši, ki so se letos že
izkazali na turnirjih najmlajših
po Sloveniji. V mini tenisu sta
bila najboljša Lun Jarc (Polzela)
in Zala Bizjak (Celje), v midi tenisu Leon Šmarčan (Šd Lok) in
Ema Kapus (Polzela) – slednja je
slavila tudi med deklicami do 10
let, kjer je bil pri dečkih najboljši
Nejc Klasič (Ptuj) –, med deklicami do 11 let je zmagala Karin
Dirnbek (Krško), pri dečkih pa je
bil najboljši Rok Kovačič (Koper).
Teniški praznik v Portorožu bodo
s teniškim turnirjem, ki se bo odvijal v nedeljo, zaključili rekreativci in veterani. Na turnir se lahko
prijavite še danes na elektronski
naslov prijave@tenis-slovenija.si.
Člani so se konec tedna merili
na OP v Mojstrani. V vročem
vremenu in izčrpavajočih pogojih je turnir osvojil Mariborčan
Tino Kovačič (Žtk), ki je v finalu,
v klubskem obračunu, s 6:1, 6:2
premagal Petra Keršiča. Za Kovačiča je to prvi naslov na članskih
turnirjih, dve zmagi je vknjižil
tudi v konkurenci do 18 let, skupaj je na turnirjih TZS v različnih starostnih kategorijah doslej
zmagal petkrat, bil pa je tudi
zmagovalec mastersa do 14 let. V
letošnji sezoni je bil še polfinalist
članskega državnega prvenstva
in finalist OP za člane v Ljubljani
januarja letos. Na članski lestvici
Tenis Slovenija trenutno zaseda
12. mesto. Potekal je tudi turnir
dvojic, ki sta ga osvojila Benjamin
Beliš in Matic Sotlar. V finalu sta
s 3:6, 7:5, 10:7 premagala Aljaža
Šenico in Andreja Šušteršiča.

Nenadejano
do uspeha
Na mednarodnih članskih
ITF-turnirjih so trije slovenski
predstavniki nastopili v četrtfinalih. Naša vodilna teniška
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Vse teniške poti ta teden vodijo v Portorož. Poleg osrednje teniške prireditve ATP Challengerja v
Portorožu poteka še teniški festival, ki bo do konca tedna gostil teniške igralce v vseh starostnih
kategorijah, od najmlajših do veteranov.

igralka na lestvici WTA Dalila
Jakupović je igrala na turnirju v
Bad Salgau (25.000 $ +H) in v
četrtfinalu ni bila kos Romunki
Eleni Gabrielu Ruse, ki je bila
boljša s 6:2, 6:4. Na Futuresu
v Piestanyu je Nik Razboršek
s 3:6, 4:6 izgubil četrtfinalno
srečanje s četrtim nosilcem,
Slovakom Patrikom Nemom.
Prav tako je v četrtfinalu nastope končal Mike Urbanija, ki je
izgubil na Futuresu v Vogau. S
6:0, 6:2 ga je premagal prvi nosilec, Avstrijec Dennis Novak.
Sta se pa pretekli teden odlično
odrezala naša mladinca Nick
Cmager in Maj Tomac. Mariborčan Nick Cmager se je
na mladinskem ITF-turnirju
5. ranga v Stobreču pri Splitu
uvrstil v finale, prvega v karieri
na turnirjih ITF. V polfinalu
je s 3:6, 6:4, 6:1 premagal velik
hrvaški up, domačina Borno
Devalda, ki je v drugem krogu
izločil prvega nosilca turnirja,
Norvežana Sulena. Za prvi naslov na turnirjih ITF se je boril
z drugim nosilcem, Ukrajincem Pavlom Šumejkom, pred
dvema tednoma zmagovalcem
ITF-turnirja 3. ranga v Ukrajini. Šumejko je bil boljši s 7:5, 7:5
in osvojil še drugi turnir letos.

Nickova uvrstitev v finale je tudi
daleč največji uspeh slovenskih
mladincev v zadnjem obdobju,
saj se do finala turnirjev ITF že
precej časa ni uspel prebiti noben od slovenskih igralcev. To
kaže tudi položaj naših fantov
na mladinski lestvici, kjer je
najvišje, na 660. mesto, uvrščen
Luka Miklavčič. Luka je bil v
letu 2016 dvakrat četrtfinalist
ITF-turnirjev 4. ranga. Sledi
mu Jan Vehovec, ki je bil četrtfinalist letos januarja v Širokem
Brijegu in je na 904. mestu lestvice ITF. Preostali naši igralci
so uvrščeni izven najboljše tisočerice mladincev sveta. Tretji
Slovenec na tej lestvici je Miha
Velički, ki je z uvrstitvijo v 2.
krog evropskega prvenstva do
18 let v Klostersu pridobil 928
mest in je trenutno na 1250.
mestu. Z odličnimi predstavami je navdušil tudi Ljubljančan
Maj Tomac, ki je nastopil na
turnirju Tennis Europe do 16
let v Podgorici. Maj trenutno zaseda 324. mesto na lestvici TE
All, na turnirju v Podgorici pa
mu je pripadlo mesto četrtega
nosilca. V polfinalu je bil boljši
od drugega nosilca, domačina
Petra Jovanovića. Zmagal je s
7:5, 6:1. Za prvi naslov na tur-

nirjih TE se je meril s soigralcem
v konkurenci dvojic, sicer pa prvim nosilcem turnirja Ki Lung
Ngujem iz Hongkonga, ki je bil
v izenačenem obračunu boljši s
7:6 (6), 3:6, 7:5. Maj se je letos
na turnirjih TE najdlje prebil
do polfinala v Zenici, še enkrat
je bil četrtfinalist. Uspešnejši je
v konkurenci dvojic, kjer je v
različnih starostnih kategorijah
v preteklih letih enkrat stal na
zmagovalni stopnički, še petkrat
pa je bil finalist. Zbirko je z novo
zmago na turnirju dopolnil v
Podgorici, kjer sta s soigralcem
Ngujem v finalu konkurence
dvojic s 6:1, 6:2 premagala Hrvata Lovra Suevića in Matijo
Volarevića ter se veselila naslova
zmagovalcev. V Portorožu pa sta
se na Tenis festu že začela turnirja v starostnih kategorijah do
14 in 18 let. Na obeh turnirjih
skupaj nastopa 159 igralcev in
igralk. Na turnirju do 18 let pri
fantih nastopa 40, pri dekletih
pa 22 igralk. Prvi nosilec turnirja fantov je Jan Vehovec, 2.
igralec letvice TS, pri dekletih
je najvišje postavljena Alea Bubek, 8. igralka lestvice TS. Številnejša je udeležba pri dečkih in
deklicah do 14 let. V A-turnirju
dečkov nastopa 38 igralcev, prvi

nosilec je 3. igralec lestvice TS
Jon Lan Šuntar. Na B-turnirju
bo nastopilo 23 igralcev. Pri deklicah nastopa 36 igralk. Prva
nosilka turnirja je prva igralka
lestvice TS Nika Strašek.

Člani na
ITF-turnirjih
Naši člani in članice ter mladinci so tudi ta teden na turnirjih po Evropi. Nastja Kolar se je
na ITF-turnirju v britanskem
Chiswicku (25.000 $) po drugi
zmagi v kvalifikacijah uvrstila v
glavni žreb turnirja, kjer se bo
v prvem krogu pomerila z Britanko Samantho Murray. Mike
Urbanija bo nastopil na Futuresu v Bratislavi, Dalila Jakupović
na ITF-turnirju (60.000 $) v
Hechingenu, Nina Potočnik na
ITF-turnirju v Aradu (15.000 $),

Miha Velički pa na mladinskem
ITF-turnirju 4. ranga v Žilini na
Slovaškem. Na turnirju Tennis
Europe do 14 let v Podgorici
sta v prvem krogu s polovičnim
uspehom nastopila Jan Dimitrijevič in Bor Artnak. Slednji se
je, po izgubljenem prvem nizu s
4:6 in predaji nasprotnika Luke
Kurtovića pri Artnakovem vodstvu z 2:1 v drugem nizu, uvrstil
v drugi krog. Dimitrijevič je
tekmo prvega kroga izgubil. S
6:3, 0:6, 6:1 ga je izločil domačin Matija Samardžić. Prihodnji
teden bo mednarodni veteranski ITF-turnir gostila Ljubljana. Obeta se odlična udeležba,
saj je prijavljenih že več kot 80
veteranov iz Slovenije in tujine,
pozne prijave pa so še mogoče
do ponedeljka, 14. avgusta, ko
bo opravljen žreb in objavljen
razpored igranja. (bm)
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