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Zadnji vzdihljaji
Finalista članskega mastersa

Finalistki članskega mastersa

Najboljši udeleženci mastersa do 10 let

Sezona se končuje, z zaključnimi turnirji pa so začeli najmlajši in najstarejši. Oboji so konec tedna nastopili v Kopru.

Na turnirju najmlajših se je zbralo več
kot 130 otrok, starih od 8 do 11 let, ki
so se borili za priznanja v mini, midi in
tenisu do 10 ter 11 let. Člani in članice so
se na mastersu Zavarovalnice Sava 2017
še zadnjič v tej sezoni borili za točke lestvice Tenis Slovenije in denarno nagrado
500 evrov, ki jo vsakemu zmagovalcu v
posamezni kategoriji Zavarovalnica Sava
Masters sponzorstvo zagotavljata Tenis
Slovenija in generalni sponzor Zavarovalnica Sava. Namenska sredstva v skupni
višini 5000 evrov bodo zmagovalci lahko porabili za potovanja na mednarodne
turnirje.

tka je bila Moni Potrč (ŽTK Maribor),
ki je s 6:2, 6:4 premagala Lino Božičnik
(Maja), v spodnji polovici pa sta bili Neja
Sotošek (Maja), ki je s 6:2, 6:2 izločila
Stefany Grlj (Koper), in Metka Komac
(Koper) po zmagi s 6:3, 6:2
nad Noko Jurič (ŽTK MaNajboljši
ribor). V polfinalu je nato udeleženci
Godčeva s 7:6 (5), 6:4 izlo- mastersa v
čila Potrčevo, Komaceva pa mini tenisu
za dečke in
s 6:1, 6:3 Sotoškovo. Finale deklice
je s 6:7 (5), 6:1, 6:2 dobila
Komaceva.

Ena je ostala doma

V Kopru so še zadnjič letos nastopili najmlajši. Organizator TK Koper jih je
razveselil še s tradicionalno
tombolo in zabavo. Nastopila je večina igralcev in igralk,
ki so prevladovali na turnirjih v letošnji
sezoni, tokrat pa so bili v posameznih
kategorijah najboljši naslednji: MINI
tenis dečki – Lun Jarc (Polzela), MINI
tenis deklice – Zala Bizjak (Celje), MIDI
tenis dečki – Lan Konečnik (Slovenj
Gradec), MIDI tenis deklice – Kaja
Najzer (Maja), tenis do 10 let dečki –
Svit Suljić (TA Brežice), tenis do 10 let
deklice – Nika Perić (Celje), tenis do 11
let dečki – Mark Lunder (Rafa), tenis do
11 let deklice – Nala Kovačič (ŽTK Maribor). V Kopru pa sezone še ni konec, saj
bo konec tedna na sporedu še turnir AS
Junior Koper Open do 11 let. Prijave na

Pri članih in članicah so priložnost
izkoristili ostali, ki so na lestvici TS uvrščeni od šestega mesta navzdol. Pri članih so se v polfinale uvrstili Tino Kovačič (ŽTK Maribor), v četrtfinalu je s 6:4,
6:1 premagal klubskega soigralca Jureta
Franka, Domen Gostinčar (ŽTK Maribor), ki je bil s 6:0, 6:3 boljši od Matica
Sotlerja (Krško), Žiga Drobnič (Z klub)
je s 6:3, 6:0 izločil Roka Komca (Koper)
in Miha Okorn (Max), ki je s 6:2, 7:5
premagal Aljaža Fugino (Slovan). V polfinalu sta nato zmagala Gostinčar s 6:1,
6:3 nad Kovačičem in Okorn s 6:2, 4:6,
6:2 nad Drobničem. V finalu je bil Gostinčar boljši s 6:2, 6:2. Pri članicah se je
v polfinale z zmago 6:4, 3:6, 7:6 (3) nad
Mihaelo Paulo Onito (Koper) uvrstila
Tina Kristina Godec, druga polfinalis-

Najboljši udeleženci mastersa do 10 let

turnir so mogoče prek spletne aplikacije
TS do četrtka, 5. 10. 2017, do 24. ure.
Prva nagrada bo posebno povabilo za
mednarodni turnir Junior Koper Open
do 12 let v letu 2018.

Najmlajši

Slovenski obračun
Dvanajste zmage v karieri na turnirjih ITF se je v Santa Margheriti Di
Puli (25.000 USD) veselila Tamara Zidanšek. Tamara je bila na turnirju četrta nosilka, v polfinalu pa je bila njena
nasprotnica prva nosilka in na lestvici
WTA 60 mest višje uvrščena Polona
Hercog. Zidanškova je bila boljša s 4:6,
6:4, 6:3. Za prvi letošnji naslov je igrala
s peto nosilko, Hrvatico Terezo Mrdežo
(WTA 244), ki je bila v Santa Margheriti Di Puli finalistka tudi prejšnji teden,
a je finale izgubila. Dvoboj je dobila Tamara s 7:6 (4), 7:5.

Najboljše udeleženke mastersa do 11 let

Zidanškova in Hercogova ostajata v
Santa Margheriti Di Puli na turnirju z
enakim nagradnim skladom.

Solidno na Lošinju
Na mladinskem turnirju
4. ranga na Lošinju sta se v
tretji krog uvrstila Tom Ašič
Kovač in Miha Velički. Velički je nato z 2:6, 2:6 izgubil
z Romunom Adrianom Georgescujem, Ašič Kovač pa je
moral premoč priznati Čehu
Jiriju Leheckemu, ki je zmagal s 6:1, 4:6, 6:2. Med dekleti
sta Anja Gal in Ema Horvat
izgubili tekmi drugega kroga.
V dvojicah sta se Jan Kupčič in
Matic Podlipnik uvrstila v polfinale, kjer pa sta po izgubljenem prvem nizu z 2:6 tekmo
predala Italijanoma Simoneju Cacciapuotiju in Eduardu Ceceru. Odlično
so v dvojicah nastopila tudi dekleta, saj
so se v polfinale uvrstile Tina Cetkovič
in Marija Vičič ter Galova, ki je igrala
v paru z Romunko Oano Corneanu.
V polfinalu so se pomerile med sabo, s
6:2, 7:6 (4) pa sta bili boljši Galova in
Corneanujeva, ki pa sta finale izgubili.

Veterani
Pretekli teden so se izkazali tudi
veterani, ki so nastopili na mednarodnem ITF-turnirju 2. ranga v

Umagu. Zelo uspešni so bili v konkurenci dvojic, kjer sta v kategoriji
M-50 zmagala Sašo Svojšak in Sašo
Štiftar, v kategoriji M-55 Rudi Bradelj
in Matjaž Frece, med veterankami pa
je v kategoriji W-50 zmagala Marjana
Volf z Avstrijko Schneiderjevo. Finalist je bil tudi Robi Lazič z Avstrijcem
Weinhapplom (M-45). V posamični
konkurenci so bili polfinalisti v svojih
kategorijah Jože Koleta, Marjan Valentinčič in Frece.

Lestvice
Prvega oktobra so še zadnjič letos
osvežili lestvice Tenis Slovenije. Pri
članicah je na prvem mestu Hercogova, ki je na vrhu zamenjala Dalilo Jakupović. Slednja je zdrsnila na
tretje mesto, pred njo je namreč tudi
Zidanškova. Pri fantih do 18 let sta
se na prvem mestu zamenjala Gašper
Bezjak in novi vodilni Jan Vehovec.
Na prvem mestu lestvice deklet do
14 let pa sta mesti ponovno zamenjali
Nika Strašek, ki je zdrsnila na drugo
mesto, nova vodilna igralka pa je Taja
Lončarič.
Prvega oktobra se je začel letošnji
jesenski prestopno-registracijski rok,
ki traja do 25. oktobra. V tem obdobju lahko igralci in igralke prestopajo
iz kluba v klub. Znan je tudi datum
letošnje zaključne prireditve Tenis Slovenije, ki bo 29. novembra ob 17.30 v
ljubljanskem Siti Teatru (BTC). (bm)

Najboljši udeleženci mastersa v midi tenisu za dečke in deklice

