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Zaključni turnir
tudi za Juvanovo
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Naša najvišje uvrščena igralka na lestvici WTA Polona Hercog je ta teden z drugo zaporedno zmago na
turnirju serije ITF pridobila 10 mest in se je s 110. mestom že povsem približala najboljši stoterici teniških igralk.

V finalu turnirja v Santa Margheriti
Di Puli je s 6:4, 6:1 premagala četrto nosilko, 20-letno Renato Zarazua iz Mehike. Hercogova je za zmago potrebovala
uro in pol, štirikrat je nasprotnici odvzela
servis, svojega izgubila samo enkrat, pri
tem pa imela izkoristek prvega servisa
kar 85,2-odstoten. To je njen tretji naslov letos in 16. na turnirjih ITF v karieri.
Naslednjega bo poskušala osvojiti že ta
teden, ko bo še četrtič zapored nastopila
na Sardiniji, tudi tokrat na turnirju z nagradnim skladom 25.000 dolarjev.

Radišičeva slavila
med dvojicami
Na drugi strani je 17-letna Nika Radišič svoj prvi nastop na turnirjih ITF
v profesionalni konkurenci kronala z
zmago med dvojicami. Za krstni nastop
med profesionalkami je izbrala Antalyo
(15.000 dolarjev) in se med posameznicami iz kvalifikacij prebila v glavni turnir, tu pa izgubila uvodno srečanje. Da
ji bo turnir ostal v lepem in nepozabnem
spominu, pa je poskrbela kar z zmago
v konkurenci dvojic, kjer je nastopala s
soigralko, 16-letno Slovakinjo Viktorio
Morvayovo. V finalu sta s 6:4, 6:4 premagali drugi nosilki, Romunki Cristino
Damescu in Ilono Georgiano Ghioroaie.
Radišičeva je sicer odlična igralka dvojic,
saj je v različnih starostnih kategorijah
osvojila štiri naslove državne prvakinje,
v mladinski konkurenci je osvojila štiri

naslove na turnirjih ITF, bila pa je tudi
zmagovalka na turnirjih Tennis Europe. Na ženskem ITF turnirju v Lagosu
(25.000 dolarjev) se je v konkurenci
dvojic s finalom izkazala tudi Tadeja
Majerič, ki se je po skoraj devetmesečni
odsotnosti vrnila na te turnirje, a med
posameznicami še ni našla prave forme.
Izgubila je namreč četrtfinalni obračun
med posameznicami proti 21-letni Francozinji Estelle Cascino (464. na WTA).
Bolje ji je šlo med dvojicami, kjer sta se
s soigralko, 23-letno Britanko Tiffany
William, uvrstili v finale, tu pa sta morali
premoč priznati Švicarki Conny Perrin in
Ukrajinki Valeriyi Strakhovi. Slednji sta
bili boljši s 6:1, 6:2. Blaž Rola je prejšnji
teden nastopal na ATP challengerju v
kolumbijskem Caliju, kjer se je uvrstil v
četrtfinale. Izgubil je proti favoriziranemu Federicu Delbonisu, 69. igralcu sveta.
Argentinec je zmagal z rezultatom 3:6,
6:3, 7:6 (4). Južnoameriško turnejo Rola
te teden nadaljuje na ATP challengerju v
Limi (50.000 dolarjev), kjer se je prebil
skozi kvalifikacije.

Juvanova v Chengduju
Poleg zaključnega turnirja v konkurenci dvojic na turneji WTA bo največ
pozornosti posvečene Kaji Juvan, ki se
je uvrstila na masters mladink v Chengduju. Na slednjem bo nastopilo po osem
igralk in igralcev, ki so se tja uvrstili z dosežki v obdobju med 12. septembrom

2016 in 10. septembrom 2017. Na turnirju lahko nastopijo igralke in igralci,
rojeni leta 1999 in mlajši. V elitni družbi
mladink bo torej tudi Juvanova, ki si
je nastop zagotovila kot osmouvrščena
igralka v seštevku točk za masters, na
turnirju pa bo zaradi nekaj odpovedi
četrta igralka te lestvice. Juvanova je na
ITF junior touru začela nastopati pri 13
letih, ko je na turnirju četrtega ranga
v Domžalah prišla čez kvalifikacije in
izgubila v drugem krogu. Aprila 2015
je prvič nastopila na turnirju 2. ranga,
uspešno opravila s kvalifikacijami in se
prebila vse do polfinala, tu pa izgubila z
Nino Potočnik. Že na naslednjem turnirju 2. ranga se je uvrstila v finale in nato
še nekajkrat, a prvi naslov je osvojila na
turnirju četrtega ranga na Hrvaškem leta
2015. Leto uspehov in preboja v vrh pa je
prišlo 2016. V drugem nastopu na turnirju A-kategorije, na Trofeu Bonfiglio v
Milanu se je iz kvalifikacij prebila vse do
finala, kjer je izgubila z Rusinjo Oleyo
Pervushino. Ob koncu leta je sezono
kronala s prestižno zmago na Orange
Bowlu, kjer je premagala tudi udeleženki
letošnjega mastersa Withney Osuigwe in
Mario Lourdes Carle, v finalu pa je bila
boljša od lanske svetovne prvakinje Anastasie Potapove. Leta 2017 je nastopila
na zgolj petih mladinskih turnirjih, bila
finalistka v Roehamptonu, teden pozneje pa v Wimbeldonu osvojila naslov
med dvojicami z Olgo Danilović. Zadnji
mladinski turnir, ki ga je odigrala, je bilo

evropsko prvenstvo do 18 let, kjer je v
finalu premagala še eno udeleženko mastersa v Chengduju, Ukrajinko Marto
Kostjuk. Člansko profesionalno kariero
je začela leta 2016, že na drugem turnirju
v Velenju pa se je uvrstila v finale. Prvi
naslov je osvojila letos na turnirju v Bolu
na Braču, ko je v finalu premagala Hrvatico Teno Lukas. Na profesionalnih
turnirjih je na 38 tekmah zabeležila 29
zmag in devet porazov. V Chengduju
bodo zmagovalci nagrajeni glede na
število zmag z nagrado v protivrednosti
med 7000 in 15.000 dolarjev, ki jih bodo
lahko unovčili za plačilo stroškov potovanj. Dekleta bodo nastope začela v dveh
skupinah. Kaja bo nastopila v skupini Li
z Marto Kostyuk, Mario Camilo Osorio
Serrano in Xin Yu Wang. Juvanova in
Kostjukova sta favoritinji v tej skupini,
letos pa sta se med sabo pomerili v Wimbledonu, kjer je bila boljša Kostjukova, in
na evropskem prvenstvu, kjer je zmagala
Juvanova. V skupini Liang bodo nastopile Whitney Osuigwe, Elena Ribakina,
Maria Lurdes Carle in Sofia Sewing. V
polfinale se uvrstita prvouvrščeni igralki
obeh skupin, ki se pomerita navzkrižno. Juvanova bo danes v prvem srečanju
igrala s Kolumbijko Osorio Serano.

Kavčič na Kitajskem
Z zmago je ta teden začel nastope Blaž
Kavčič na ATP challengerju v Suzhou,
kjer je drugi nosilec. V prvem krogu

glavnega turnirja je brez težav opravil s
27-letnim Indijcem Sriramom Balajijem
(356. na lestvici ATP). Kavčič je zmagal s
6:2, 6:4. Več slovenskih mladink in mladincev pa ta teden nastopa na turnirjih
ITF na Madžarskem, v Avstriji in Bahrajnu. V Budimpešti še naprej odlično
igra Filip Jeff Planinšek, ki je bil trikrat
uspešen v kvalifikacijah turnirja četrtega
ranga in se je z 18. zaporedno zmago na
mladinskih turnirjih tretjič zapored uvrstil v glavni žreb. Izjemna Planinškova
serija na turnirjih ITF, ki so sicer vstopnega petega in četrtega ranga, je uspeh,
ki smo ga pri fantih težko pričakovali že
nekaj let in ki morda le napoveduje boljše
čase moškemu mladinskemu tenisu v
Sloveniji. Šestnajstletni Mariborčan, ki
zadnje leto trenira na Ptuju, je trenutno
kot najbolje uvrščen Slovenec na 821.
mestu svetovne mladinske teniške lestvice. Med najboljšimi 1000 mladinci sveta
je še Miha Velički na 871. mestu, tudi
on pa bo udeleženec glavnega turnirja
v Budimpešti. V drugem krogu kvalifikacij je izgubil Blaž Vidovič. Med dekleti
je v drugem krogu kvalifikacij izgubila
Anja Trbežnik, v zadnjem krogu pa tudi
Lara Prosenjak. V prvem krogu glavnega turnirja je bila uspešna Ema Horvat,
izgubila pa je Sheila Glavaš. Prvo zmago
v glavnih žrebih turnirjev ITF je v Dornbirnu v Avstriji na turnirju petega ranga
dosegla Eva Kalan, na turnirju fantov v
Bahrajnu pa se je v glavni turnir uvrstil
Maj Tomac. (bm)

