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MANJKA SAMO
peščena plaža
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V teniških krogih še vedno odmeva 5. izvedba teniškega turnirja Zavarovalnica Sava Slovenija
Open 2017, ki je na začetku meseca pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta
Pahorja v organizaciji Tenisa Slovenija potekal v Portorožu.

Tribune v Portorožu so bile lepo napolnjene.

ju visoko oceno, ki jo je začinil
z besedami, da v tako dobrem
uradnem hotelu s tako dobro
postrežbo res že dolgo ni bil.
»Z družino izberem kakšen
turnir, kjer lahko vsi uživajo,
jaz pa igram tenis, in Portorož je bil super izbor. Turnir
je vrhunski, kraj pa izjemen.
Če bi imeli še peščeno plažo,
bi bilo že neresnično,« je povedal peti zmagovalec Portoroža.
Organizatorje še posebej veseli
dejstvo, da kljub hitremu izpadu
slovenskih igralcev zanimanje
gledalcev ni splahnelo, še več, na
finalu so bile tribune zasedene
skoraj do zadnjega kotička.

upi, v Kranju pa so jo najbolje
izkoristile finalistka turnirja
posameznic Živa Falkner ter
Anja Gal in Tina Cvetkovič, ki
sta osvojili turnir dvojic. Tako
kot pri dekletih smo tudi pri
fantih, kjer je zmagal 1. nosilec
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Še en odlično organiziran
turnir, ki iz leta v leto pridobiva več kakovosti, je tokrat poleg izvrstnih predstav teniških
profesionalcev postregel tudi z
bogatim glasbenim spremljevalnim programom, ki je tako kot
finale turnirja napolnil tribune
teniškega stadiona v Portorožu,
obiskovalci pa so uživali ob nastopih Tonija Cetinskega, Bajage i Instruktorjev, Hornetsov,
Rock’n’Banda, Canto Libera
in Parnega valjaka. Ob osrednji teniški prireditvi je v okviru
Tenis-festa nastopilo več kot
800 igralcev in igralk v vseh starostnih kategorijah, ki so imeli
priložnost na delu spremljati teniške profesionalce in med njimi
morda najti kakšnega vzornika,
pa naj bo to naš najboljši igralec
Blaž Kavčič, Grega Žemlja, ki
se je na portoroškem turnirju
poslovil od profesionalne kariere, ali pa mladi Grk Georgos
Tsitsipas oziroma zmagovalec
turnirja Sergiy Stakhovsky. Tudi
on je v kratkem intervjuju po
zmagi dal portorškemu turnir-

Turnirja tudi v Kranju
in Ljubljani ...

Živa Falkner s svojim trenerjem

Pretekli teden je Slovenija gostila še dva mednarodna teniška
dogodka. V Kranju je potekal
mladinski ITF-turnir 4. ranga,
prvi iz serije treh, ki se avgusta
odvijajo v Sloveniji. Priložnost
za nabiranje tako na domačih
tleh dobijo naši mladi teniški

iz Romunije Nini Gabriel Dica,
spremljali odličen mladinski
tenis, ki si ga je na osrednjem
igrišču v Kranju ogledalo okrog
100 ljubiteljev tenisa.
V Ljubljani se je končal
mednarodni ITF-turnir, ki
ga je izvrstno organiziralo ŠD

Tivoli, privabil pa je 94 igralcev
in igralk iz osmih držav. Spremljali smo izvrsten veteranski
tenis s številnimi zanimivimi
tekmami in tesnimi končnimi
izidi. Kljub gostom iz tujine, ki
so tudi na lestvicah ITF kotirali višje od naših igralcev in
igralk, so jim slednji prepustili le
drobtinice, vsi naslovi, z izjemo
enega, pa so ostali doma. V kategoriji M 35+ je slavil novinec
med veterani Aleš Maček, v kategoriji M 40+ je zmagal Uroš
Sever, turnir M 45+ je osvojil
Robert Purić, v kategoriji M
50+ je bil najboljši Avstralec
Florjan Frčej, kategorijo M 55+
je osvojil Ivo Beliš, M 60+ pa
Novogoričan Marjan Valentinčič. V kategoriji M 65+ je
bil najboljši Marjan Furlan, M
70+ je osvojil nekdanji hokejski
as Štefan Seme, med najstarejšimi igralci M 75+ pa je slavil
Ivo Drenovec. Nastopilo je tudi
11 veterank, ki so igrale v dveh
združenih kategorijah. Turnir
Ž 40+ je brez izgubljenega niza
osvojila Tadeja Florjančič Zupančič, turnir Ž 55+ pa Vera
Pajenk. V konkurenci moških dvojic sta zmagala Italijan
Sergio Foti in Igor Božičnik,
turnir ženskih dvojic 45+ sta
osvojili Ksenija Jeras Filipič in
Irena Koželj, turnir mešanih
dvojic 35+ Polona Palčič in Jure
Jamšek, turnir mešanih dvojic
50+ pa Irena Koželj in Tone
Prešeren. Popoldanski dobrodelni turnir Športnih prijateljev
Tivolija, na katerem so nastopili podporniki ITF-turnirja
in nekdanji odlični igralci, ki
so imeli domovanje v Tivoliju,
sta največ točk nabrala nekdanja teniška profesionalka Maja
Matevžič, ki je prve tekmovalne teniške korake naredila prav
v Tivoliju, in 76-letni veteran

Pavle Žerjav. V finalu sta bila
boljša od Polone Palčič in hokejista Črta Snoja. Organizator
ITF-turnirja je za vse polfinaliste in finaliste pripravil nagrade
v obliki vrednostnih bonov in
praktičnih nagrad, vsak udeleženec ITF-turnirja pa je prejel
tudi bogato darilno vrečko.

… ter Gradcu, Celju,
Kranju in Mariboru
Dobro se je na ITF-turnirju
v Gradcu odrezala Nina Potočnik, ki se je uvrstila v četrtfinale.
V drugem krogu je premagala
ameriško kvalifikantko Frances
Altick, v četrtfinalu pa je bila od
nje boljša še ena kvalifikantka,
Madžarka Anna Bondar.
V Celju se je končal A-turnir na OP do 14 let. Zmaga je
ostala doma, saj je turnir osvojil
1. nosilec Lun Obrul (Celje), ki
je premagal Aljaža Jerana (Radomlje). Obema je treba priznati, da sta v finalu v uvodnih
dveh nizih prikazala odličen
tenis s številnimi izmenjavami in lepimi zaključki točk,
v tretjem pa je Jeran povsem
popustil. B-turnir je v Ljubljani osvojil Boris Barjaktarevič
(Jaki), ki je v finalu premagal
Filipa Zvera (TenMs). Turnir
deklic je v Domžalah osvojila
Petja Drame (ŽtkMb), ki je v
finalu premagala Brino Šulin

Finalisti turnirja v Kranju

(Radomlje). Na igriščih TK Triglav Kranj je poleg mladinskega
ITF-turnirja potekal tudi turnir
v najmlajših kategorijah. Nastopali so igralci in igralke, stare do
11 let. Turnir v mini tenisu sta
osvojila Mihael S. Kušar (MaxLj)
in Kaja O. Kadak (Benč), midi
tenis pa Lan Konečnik (Sgrad)
in Zoja Peternel (Radov). Med
(do) desetletniki sta slavila Anže
Pajer (Straž) in Erika Manevska
(Maja), v leto dni starejši konkurenci pa Miha Bajželj (Tr-Kr) in
Lea Mrvar (Tr-Kr).
Na igriščih ŽTK Maribor
se je s tekmami prvega kroga
glavnega turnirja začel drugi
iz serije treh mladinskih ITFturnirjev, zadnji bo prihodnji
teden v Domžalah. Nastopa
več kot 200 igralk in igralcev
iz 25. držav iz celega sveta. V
preteklosti so bili slovenski
predstavniki na turnirju zelo
uspešni. Med zmagovalce so se
vpisali tudi igralca ŽTK Maribor Matic Špec in Eva Zagorac
ter Ptujčan Sven Lah. Letos od
Slovenk najvišje kotira domačinka Anja Gal, ki je 6. nosilka.
Pri fantih med nosilci ni Slovencev, kar pa ne pomeni, da
ne verjamemo v dober rezultat.
Pestra mednarodna zasedba,
dobri domači igralci in dobra
vremenska napoved so garancija za še en kvaliteten turnir v
Športnem parku Tabor. (bm)

