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FESTIVAL TENISA V PORTOROŽU

Več kot 500 mladih
IN NAJMLAJŠIH
V nedeljo se je v Portorožu končal teniški festival, na katerem so v enem tednu na turnirjih
nastopili igralci in igralke v vseh starostnih kategorijah od najmlajših do članov.

Miha Vetrih in Dan Trošt Slapnik

Jaka Tomažin in Žiga Švec

Leontina Stojanović in Eva Muller Uhan

Bor Artnak

Kljub počitnicam je bila udeležba tudi letos zelo
dobra, skupno je nastopilo več kot 500 igralcev in
igralk. Prvi so se v boj za točke lestvic Tenis Slovenije podali štirinajst- in osemnajstletniki. Edini, ki
je med njimi na turnirjih upravičil status prvega
nosilca, je bil v A-turnirju do 14 let Kranjčan Jon
Lan Šuntar (Triglav). V finalu je s 6:4, 6:2 premagal Aljaža Jerana (Radomlje). Jon Lan je trenutno
tretji igralec lestvice TS, v kategoriji do 14 let pa je s
portoroško zmago osvojil svoj drugi turnir. B-turnir dečkov do 14 let je osvojil Boris Barjaktarević
(Jaki). V finalu je s 6:2, 6:0 premagal Jana Bukovca
(Triglav).
Nekoliko presenetljivo se je končal turnir deklic
do 14 let, na katerem je slavila Mariborčanka Petja
Drame (ŽTK Maribor). Ta je bila v finalu s 6:2, 6:4
boljša od Maje Zucchiati (N. Gorica). Novogoričanka je v četrtfinalu s 7:6 (0), 6:1 presenetila prvo
nosilko Niko Strašek (Ptuj). Za Drametovo je to
prva zmaga na turnirjih do 14 let.
Tudi v kategoriji do 18 let se najvišje postavljenima igralcu in igralki ni izšlo v skladu s statusom.
Pri fantih se je po poškodbi in krajši odsotnosti s
turnirjev zmagovito vrnil Matic Dimic (Max). Po
januarski osvojitvi državnega prvaka do 16 let je
vknjižil še prvo letošnjo zmago na turnirjih v višji
starosti. Njegov finalni nasprotnik je bil Mark Andrejič Goljar (Domžale). Dimic je v polfinalu s 7:6
(2), 6:2 izločil prvega nosilca Jana Vehovca, Mark
pa s 4:6, 6:1, 6:4 drugega nosilca Miho Perušo. V
finalu je s 6:4, 6:7 (2), 6:4 slavil Dimic.
Pri dekletih sta se v finale uvrstili Lian Benedejčič
(Koper) in Ema Horvat (TC Ljubljana). Benedejčičeva je v polfinalu s 6:4, 6:1 premagala Novogoričanko Aleo Bubek, Horvatova je bila s 3:6, 7:6 (5),

7:5 boljša od Anje Trbežnik (Šport plus). V finalu je
tesno, s 7:5, 5:7, 6:4, slavila Benedejčičeva, za katero je to prva zmaga na turnirjih TS po aprilu 2016.
Teniški festival se je nadaljeval s turnirji do 12
in 16 let ter z nastopom članov in članic. Pri fantih
sta na OP Zala do 16 let v finalu nastopila Dan
Trošt Slapnik (Maja), ki je v polfinalu s 7:6 (4), 6:3
premagal Davida Cepaka (Koper), in Miha Vetrih
(S. Gradec), ki je bil v polfinalu s 5:7, 6:1, 6:4 boljši
od Tristana Lukasa Koželja Nickelja (Radomlje).
Finale je po predaji nasprotnika zaradi poškodbe
s 6:2, 4:6, 4:2 dobil Vetrih, za katerega je to prva
zmaga na turnirjih do 16 let.
Pri dekletih so se v polfinale uvrstile Lina Božičnik (Maja), Mia Kukovič (ŽTK Maribor), Nika
Strašek (Ptuj) in Ana Zala Volk (ŽTK Maribor).
Turnir je osvojila Volkova, ki je v polfinalu s 6:2,
6:7 (2), 6:3 premagala Božičnikovo, v finalu pa ji je
pri izidu 3:0 srečanje predala Straškova, ki je bila v
drugem polfinalu s 6:4, 6:4 boljša od Mie Kukovič.
Za Volkovo je to druga zmaga v karieri na turnirjih
do 16 let.
B-turnir fantov je osvojil Job Japelj (Medvode).
V finalu je s 6:4, 6:1 premagal Vala Novaka (Ltc).
Turnir članic je osvojila 17-letna Mihaela Paula
Onita (Koper), ki je v finalu s 7:6 (4), 6:4 premagala
Marijo Vičič (Max). Pri članih sta se v finale uvrstila
Tino Kovačič (ŽTK Maribor), ki je v polfinalu s 6:4,
7:5 premagal Jana Vehovca (Triglav), in Benjamin
Beliš (S. Grad), ki je bil v drugem polfinalu z 2:6,
7:6 (5), 7:5 boljši od Primoža Vovka (Medvode). V
finalu je slavil Kovačič, ki je zmagal s 6:3, 4:6, 6:3.
Nastope na tenis festu so zaključili dečki in deklice v kategoriji do 12 let. A-turnir dečkov je osvojil
Jaka Tomažin (As Litija), ki je v finalu s 6:2, 6:2 pre-

magal Žigo Šveca (Murska Sobota). Na B-turnirju
sta bila finalista Jaka in Nejc Peterlin (Šporn), ki sta
v bratskem obračunu odločila o zmagovalcu. Zagrizen boj je dobil Nejc, ki je zmagal s 4:6, 6:4, 6:2.
Na A-turnirju deklic sta se za naslov najboljše borili Leontina Stojanović (TK CC) in Eva Muller
Uhan (TC Ljubljana). S 6:1, 6:2 je zmagala Uhanova. B-turnir deklic je osvojila Julija Bogatin (Koper),
ki je v finalu s 6:1, 6:1 premagala Lano Milosavljević
(Triglav).

v Maribor, turnejo pa zaključili še teden pozneje v
Domžalah. V kvalifikacijah so bili uspešni Tin Krstulović, Aljaž Fugina in Mark Andrejič Goljar. V
glavnem delu turnirja v Kranju bo nastopilo po devet
slovenskih mladink in mladincev.

Odlično na mednarodni sceni
Vrhunski teden je tudi za Litijanom Borom
Artnakom, ki je igral na turnirju TE do 14 let v
Podgorici. Potem ko je v polfinalu s 7:5, 6:4 prekosil
domačina Petra Jovanovića, je v finalu s 7:5, 6:3 premagal še Hrvata Noa Vukadina. Da je bilo slavje v
Podgorici povsem slovensko, sta poskrbela s soigralcem, Celjanom Janom Dimitrijevićem. V finalu
dvojic sta s 6:4, 2:6, 10:8 premagala Hrvata Bartola
Borseja in Srba Luko Jovanovića.
Na mladinskem ITF-turnirju 4. ranga v češki
Žilini je nastopila Tina Cvetkovič. Med posameznicami je klonila v četrtfinalu, kjer jo je s 6:2, 6:4
premagala 16-letna Rusinja Aleksandra Stromova.
Odlično pa je zaigrala v dvojicah, saj sta s soigralko
Viktorijo Mihajlovo iz Rusije osvojili turnir. V finalu sta bili s 6:4, 6:2 boljši od Kazahstanke Adelaide
Alakverdijeve in Američanke Kennedy Bridgforth.
Tina je na mladinski svetovni lestvici ta teden na
425. mestu.
Ta teden v Kranju v organizaciji Triglava poteka
prvi iz serije treh mednarodnih mladinskih turnirjev.
Prihodnji teden se bodo igralci in igralke preselili

Nina izgubila v finalu
Ptujčanka Nina Potočnik se je na ITF-turnirju
(15.000 USD) v romunskem Aradu uvrstila v finale. V polfinalu je s 6:1, 7:6 (1) premagala 21-letno
Romunko Cristino Ene (490). Za naslov na turnirju
ITF, tretjega v karieri, se je borila z 19-letno domačinko Eleno Gabrielo Ruse, trenutno 278. igralko
lestvice WTA. Romunka je prišla v Arad kot zmagovalka močnega ITF-turnirja v Bad Salgau (25.000
USD), kjer je v četrtfinalu izločila Dalilo Jakupović.
Romunka je v finalu s Potočnikovo brez težav zmagala s 6:4, 6:1. Za las pa je finale ušel Miku Urbaniji
na futuresu (15.000 USD) v Bratislavi. Po dveh urah
in pol izenačenega boja je klonil pred Slovakom Lukasom Kleinom s 6:7 (1), 6:4, 5:7.

Veterani v Tivoliju
Od danes do nedelje pa bo na igriščih športnega
parka Tivoli mednarodni veteranski ITF-turnir 5.
ranga z odlično udeležbo. Prijavljenih je 89 igralcev
in igralk, ki bodo nastopili v vseh starostnih kategorijah. Slovenski veterani so se odlično odrezali v
tradicionalnem dvoboju s prijatelji iz hrvaške Istre.
V že šestnajstem medsebojnem obračunu so na
igriščih TK Koper prepričljivo slavili Slovenci, ki so
v trinajstih srečanjih gostom prepustili le eno zmago
in skupni izkupiček zmag povečali na deset. (bm)

