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Domači uspeh zasenčil
OSTALO DOGAJANJE

Domače ljubitelje tenisa in prizadevne
organizatorje, ki so še šestnajstič odlično
organizirali turnir, tokrat pod nazivom
AS Open, je razveselila 17-letna domača
igralka Anja Gal, ki je osvojila turnir med
posameznicami, nastopila pa je tudi v finalu konkurence dvojic. Na turnirju je
nastopilo skoraj 200 igralk in igralcev iz
25 držav sveta, med njimi 51 Slovencev.
Tudi tokrat so bila dekleta precej uspešnejša, naši najboljši fantje so se namreč z
izjemo Jana Vehovca poslovili po tretjem
krogu. Uvrstil se je v četrtfinale, tam pa
moral premoč priznati 16. nosilcu in kasnejšemu finalistu, Ukrajincu Oleksandru Ovčarenku.

Benedejčičeva presenetila,
Galova zmagala
Prej omenjena Galova in Lian Benedejčič sta v polfinalu v medsebojnem
obračunu odločili o finalistki. Koprčanka Benedejčičeva, za katero je bil to
šele tretji nastop na mednarodnih mladinskih ITF-turnirjih, je do polfinala
skupaj s tremi kvalifikacijskimi nanizala
sedem zmag, pri tem pa izločila tri nosilke na glavnem turnirju. V slovenskem
polfinalnem obračunu je bila nato s 3:6,

6:3, 6:3 boljša Galova, trenutno 458.
mladinka sveta. V finalu se je merila
s tretjo nosilko turnirja 16-letno Romunko Carmen Roxano Manu, 347.
igralko lestvice ITF. Ta v letošnji sezoni
igra odlično, saj je poleg enega osvojenega turnirja ITF še po dvakrat nastopila
v finalu in polfinalu. V četrtem finalu
letos je morala premoč priznati odlični
Mariborčanki, ki je bila boljša s 7:5, 6:3.
Galova je mariborski uspeh nadgradila
s finalom v konkurenci dvojic, kjer sta s
soigralko Manujevo klonili šele v finalu,
kjer sta bili s 6:4, 6:3 od njiju boljši Italijanki Linda Cagnazzo in Cristina Elena
Tiglea. Tako za Lian Benedejčič kot za
Anjo Gal sta mariborska dosežka najboljša v karieri, za Galovo pa je to tudi
prva zmaga na mladinskih turnirjih serije
ITF. Z zmago je kronala letošnjo odlično
sezono, v kateri je na evropskem prvenstvu do 18 let v konkurenci dvojic osvojila
bronasto medaljo.

Hitro sklenjena univerzijada
V Tajpeju od 19. do 30. avgusta 2017
poteka 29. poletna univerzijada, ki se je
udeležujejo športniki študentje. Nastopajo v 22 disciplinah, med njimi tudi v

tenisu. Pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze se je univerzijade
udeležila tudi ekipa slovenskih teniških
igralcev in igralk v postavi Tilen Žitnik,
Žiga Papež, Miha Okorn, Domen Vertot, Pija Brglez, Neža Robič in Barbara
Volk. V konkurenci posameznikov so
nastopili Žitnik, Papež in Okorn, med
dekleti Robičeva, Volkova in Brglezova,
med moškimi dvojicami Papež in Vertot,
med ženskimi dvojicami pa Robičeva in
Volkova ter med mešanimi dvojicami
Brglezova in Žitnik. Vsi naši igralci so v
konkurenci posameznikov in posameznic na glavnih turnirjih nastope končali že po uvodnih krogih. Najbolje sta
se v mešanih dvojicah odrezala Žitnik in
Brglezova, ki sta se uvrstila v tretji krog.
Tu sta se za nastop v četrtfinalu merila s
Čehoma Miriam Kolodziejovo (350. na
WTA lestvici) in Dominikom Kellovskyjem (652. na ATP lestvici). Čeha sta
zmagala s 6:3, 6:4.

Kočevar Dešman
v polfinalu Futuresa
Tom Kočevar Dešman se je po marcu
2017 ponovno uvrstil v polfinale turnirja
serije Futures. To mu je uspelo na turnirju
v Rotterdamu, kjer je v četrtfinalu s 6:4,
6:0 premagal 21-letnega domačina Botica Van de Zandschulpa. V polfinalu je
igral s še enim Nizozemcem, 28-letnim
Thiemom de Bakerjem, trenutno 377.
igralcem sveta. De Bakker, ki je bil leta
2010 že 40. igralec sveta, je zabeležil še
18. zmago na zadnjih 21 srečanjih in
Kočevarja Dešmana premagal s 6:3, 6:3.
Na domačih prizoriščih so fantje in
dekleta igrali na OP Zala 16. V Krškem,
kjer so nastopala dekleta, je prvič v karieri
na turnirjih Tenis Slovenije slavila Pia Poglajen (AsLit). Petnajstletna Litijanka je v
finalu s 7:6 (4), 7:5 premagala Taro Katarino Milić (Tr-Kr). Ta je bila v polfinalu s
6:3, 6:3 boljša od klubske soigralke Natalije Urh, Pia Poglajen pa je s 4:6, 6:2, 6:0
izločila Mio Kukovič (ŽtkMb). Fantje
so na A-turnirju nastopali v Radomljah.
V finalu sta se pomerila Klemen Tašner
(Šentjur), ki je v polfinalu s 6:4, 5:7, 6:3

ugnal Dana Trošta Slapnika (TK Maja)
in prvi nosilec Jovan Ilić, sicer sedmi igralec hrvaške teniške lestvice, zaradi česar
mu je tudi pripadlo mesto prvega nosilca.
V polfinalu je bil Hrvat s 7:5, 6:0 boljši
od še enega Šentjurčana, Žige Kovačiča.
Finalni obračun je dobil Klemen Tašner,
ki je zmagal s 7:6 (3), 6:2. Sicer pa smo
v Radomljah spremljali zelo izenačene
zaključne boje, saj so se trije četrtfinalni
obračuni in en polfinalni končali šele po
treh nizih. B-turnir je potekal v Ljubljani, v finale pa sta se uvrstila Nik Mikovič
(Jaki), ki je v polfinalu s 6:4, 6:1 premagal
Žana Čenčiča (Radov), in Luka Vodnik
(AsLit), ki je v drugem polfinalu s 6:1,
6:2 premagal Žana Cenčka (Radov). V
finalu je s 6:3, 6:1 zmagal Nik Mikovič.

V Domžalah
zadnji v seriji
S tekmami prvega kroga se je v petek
začela liga do 14 let za dečke in deklice.
Ekipe (pri dečkih jih nastopa 10, pri deklicah 11) so bile v obeh konkurencah razdeljene v skupini A in B, na zaključni turnir
»Energetika Maribor - Play off ekipnih
tekmovanj Tenis Slovenije«, ki bo 16. in
17. septembra na igriščih TK Branik Mari-

bor, pa se iz vsake skupine uvrstita najbolje
uvrščeni ekipi po rednem delu tekmovanja. Konec tedna bodo ligaško tekmovanje začeli tudi igralci v 1. slovenski teniški
ligi. Nastopile bodo ekipe TD Slovan, TK
Avtoplus Koper, ŽTK Maribor, TK Galtena, TK Terme Ptuj, TK Krško, TK Spin
Medvode in TK Konjice. Tekme bodo na
sporedu v soboto in nedeljo ter prihodnjo
sredo. Tudi za člane bo zaključni turnir v
Mariboru.
V Domžalah poteka zadnji iz serije mladinskih turnirjev ITF. Tudi v Domžalah
nastopa več kot 200 igralcev z vsega sveta,
med njimi zmagovalka Maribora Anja Gal
in finalistka Kranja Živa Falkner. Turnir
je tako kot v Mariboru močno zaseden, saj
bo nastopila vrsta odličnih mladincev in
mladink iz tujine. Med fanti bo prvo ime
Avstralec Ken Cavrak, 172. mladinec sveta,
pri dekletih mesto prve nosilke pripada mariborski finalistki Carmen Roxani Manu,
374. igralki lestvice ITF. Pot na vrh ji bodo
poskušale poleg prej omenjenih Galove in
Falknerjeve preprečiti še Lian Benedejčič,
Maja Makorič in druge. Kvalifikacije, v
katerih je nastopilo 56 fantov in 23 deklet,
so uspešno opravili Marija Vičič, Tom Ašič
Kovač in Gašper Oblak. (bm)
FOTO: BOJAN MATEVŽIČ

FOTO: DUŠANKA MLAKAR

V Mariboru se je v nedeljo pred polnimi tribunami osrednjega igrišča ŽTK na Taboru končal drugi iz
serije treh mednarodnih turnirjev ITF četrtega ranga.

