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PRED ZADNJIM DEJANJEM NA PROSTEM

Še malo, pa bo
S turnirji članov in članic, fantov in deklet do 16 let, dečkov in
deklic do 12 let ter končnico veteranske lige se je končala letošnja
teniška sezona Tenis Slovenije. Pred najboljšimi so tako samo še
zaključni obračuni na mastersih, ki se bodo odvijali ta konec
tedna v Kopru in v naslednjem tednu na Otočcu.
V Domžalah so konec tedna nastopali člani in članice.
Pri članicah je Tina Kristina
Godec (As Litija) v polfinalu s 6:2, 6:2 premagala Evo
Kalan (Maja). V finalu je bila
s 6:0, 6:3 boljša od Zoje Štrukelj (Velenje), ta je v polfinalu
s 6:4, 6:3 izločila Tinkaro Kovač (Šentjur). Med člani sta
bila finalista Maks Meh (ŠTK
Velenje) in Tino Kovačič (ŽTK
Maribor). Meh je v polfinalu s
6:1, 6:0 premagal Blaža Bezjaka
(Ptuj), Kovačič je bil s 6:0, 6:1
boljši od Marka Svoljšaka (Radomlje). V finalu je z 2:6, 6:3,
6:1 slavil Kovačič.
Fantje in dekleta do 16 let so
nastopala na OP Zala v Litiji in
Rogaški Slatini. Na A turnirju
fantov v Litiji sta se v finale uvrstila igralca TK Šentjur Klemen
Tašner in Tilen Kovač. Tašner
je v polfinalu s 7:5, 6:3 izločil
Samuela Pateta (Portovald),
Kovač je bil s 6:2, 6:3 boljši od
Mihe Kastelca (ŠTK Velenje).
V finalu je bil boljši Kovač, ki je
zmagal s 7:5, 6:4. Na B turnirju
do 16 let sta se v finale uvrstila Andrej Tomaž Murn Icaza
(Olimpija) in Aljaž Kurbiš (Radomlje). Turnir je osvojil Kirbiš,
ki je v finalu zmagal s 6:0, 6:1.
Pri dekletih sta se v Rogaški
Slatini za naslov borili Noka
Jurič (ŽTK Maribor) in Tara
Katarina Milić (Triglav). Juričeva je v prvem polfinalu s 6:3,
4:6, 6:2 premagala Lano Stefanović (Velenje), Milićeva je bila
v drugem polfinalu s 6:1, 6:1
boljša od Line Božičnik (Maja).
Turnir je osvojila Milićeva, ki je
zmagala s 6:2, 4:6, 6:3.
Na A turnirju dečkov do 12
let na Ptuju je bil finalist Jaka
Golob (Triglav), v polfinalu
je s 6:3, 6:1 premagal Maka
Mikoviča (Jaki) in Žigo Šveca
(Murska Sobota), ki je v dru-

gem polfinalnem obračunu s
7:5, 6:1 izločil Maxa Stolleckerja (Triglav). S 6:1, 6:0 je v
finalu zmagal Golob. Na B
turnirju sta bila finalista Žiga
Bizjak (Celje) in Vaal Urankar
(Maja). Turnir je osvojil Urankar, ki je v finalu slavil s 6:0,
6:3. Na A turnirju deklic do
12 let v Polzeli so bile polfinalistke Rina Grošelj (As Litija),
Tinkara Vraničar (Centre
Court), Špela Sedej (Maja) in
Ivona Ahčan (Centre Court).
V finale sta se uvrstili Grošljeva in Ahčanova, finalni obračun pa je s 7:6 (5), 6:2 dobila
Ahčanova. Na B turnirju sta
bili finalistki Neja Hadžiselimović (ŽTK Maribor) in Špela Rijavec (Kočevje). Turnir je
osvojila Hadžiselimovićeva, ki
je v finalu zmagala s 6:3, 6:4.

Velenjčani najboljši
V Mariboru so sezono zaključili veterani. Na zadnjih
obračunih Energetika Maribor – Končnice ligaških tekmovanj Tenis Slovenije so se
za naslov najboljše veteranske
ekipe v državi borili igralci
ŠTK Velenje, TK Branik Maribor in TK Krško. Polfinalno
srečanje med ŠTK Velenje in
TK Krško so s 6:3 dobili Velenjčani in se uvrstili v finale,
kjer so se pomerili z ekipo
Branika. Za Velenjčane so
bili v polfinalu uspešni Samo
Zakeršnik, Ivo Beliš, Stane
Slatinšek, Blaž Weis ter dvojici
Weis/Končan in Beliš/Zakeršnik. Za Krško so točke osvojili
Krištof Golob, Robi Jankovič
in dvojica Golob/Gajšek. V
finalu so Velenjčani še enkrat
potrdili, da so letos najboljši v
državi in so se po zmagi nad
igralci Branika s 6:3 upravičeno veselili naslova državnih

prvakov. Izenačeno srečanje
je bilo odločeno po tekmah
dvojic, saj je bil izid po srečanjih posameznikov neodločen
s 3:3. Domačine je v vodstvo
povedel Aljaž Kos, na 2:0 pa je
povišal Janez Zeilhofer. Prvo
točko za Velenjčane je prispeval Weis, na 2:2 je izenačil
Beliš. Velenjčane je v vodstvo
popeljal Slatinšek, izenačil pa
je Saša Arsenović. Odločale
so dvojice, kjer pa so bili Velenjčani v premoči. Zmagovite
kombinacije so bile Končan/
Martinšek, Weis/Zakeršnik ter
Beliš/Meh.

Peoni. Kristino je s 6:3, 7:6 (8)
premagala Švedinja Melis Yasar.
Falknerjeva in Lovričeva sta bili
v finalu dvojic, a sta s 7:6 (4), 2:6,
7:10 izgubili proti romunskoruskemu paru Andreea Velcea/
Viktorija Mihajlova. Na novi
mladinski lestvici je Falknerjeva
pridobila 57 mest in je trenutno
409. mladinka sveta, Novakova je na 211. mestu, Lovričeva
je napredovala za 13 mest in
je na 488. mestu. Med prvimi
500 mladinkami sveta imamo
trenutno kar devet igralk.

Polona se vrača

Zadnje dejanje letošnje sezone se bo konec tega tedna in
v prihodnjem tednu zgodilo v
Kopru in na Otočcu. Igralke
in igralci bodo v vseh starostnih kategorijah nastopili na
zaključnih turnirjih pod skupnim nazivom Zavarovalnica
Sava Masters 2017. V soboto in
nedeljo bodo v Kopru nastopili
člani in članice, družbo pa jim
bodo delali najmlajši med 8
in 11 let. Vse ostale kategorije
bodo nastopile v TC Otočec.
5. in 6. oktobra bodo nastopili
igralci in igralke do 14 in do 18
let, 7. in 8. oktobra pa še igralci
in igralke do 12 in do 16 let.
Na masters se uvrsti po 12 najboljših igralcev in igralk v vsaki
starostni kategoriji. V Kopru bo
poleg 24 članov in članic več
kot 100 najmlajših, na Otočcu
pa bo nastopilo 96 tekmovalcev. Tenis Slovenija in generalni sponzor Zavarovalnica Sava
bosta vsakemu zmagovalcu v
posamezni kategoriji omogočila
namensko »Zavarovalnica Sava
Masters sponzorstvo«, v okviru
katerega bodo prejeli namenska
sredstva za potovanja na mednarodne turnirje v skupni vrednosti 5000 evrov. (bm)

Polona Hercog je osvojila
turnir v francoskem Saint-Malu (60.000 USD). V finalu se
je merila z Latvijko, 25-letno
Diano Marcinkevico (298. na
WTA). Diana ji ni bila dorasla
nasprotnica, saj je slavila z izidom 6:3, 6:3. Za Hercogovo je
to tretja turnirska zmaga letos
– Brescia (60.000 USD), Balatonboglar (25.000 USD) in
Saint-Malo. Za zadnjo zmago
je prejela 100 točk, s čimer je na
lestvici WTA napredovala in
se povzpela na 128. mesto na
svetu. Zbirko točk bo že ta teden poskušala povečati na ITF
turnirju v Santa Margheriti Di
Puli v Italiji (25.000 USD), kjer
bo nastopila tudi Tamara Zidanšek.

V Mostarju
do polfinala
Na mladinskem ITF turnirju 4. ranga v Mostarju so se
izkazale Živa Falkner, Kristina
Novak in Pia Lovrič. Falknerjeva in Novakova sta se uvrstili
v polfinale, kjer je Živa z 2:6,
3:6 izgubila z Italijanko Giulio

Zaključni turnirji

Finalisti do 12 let na Ptuju

Tilen Kovač in Klemen Tašner

Pia Lovrič in Živa Falkner

ŠTK Velenje veterani

15

