TENIS

SREDA, 22. NOVEMBER 2017

15

TAMARA ZIDANŠEK PLEZA PO LESTVICI NAVZGOR

Za 19-letno Tamaro Zidanšek je še en zelo uspešen nastop,
tokrat v japonski Tojoti, kjer se je na ITF-turnirju z nagradnim
skladom 60.000 ameriških dolarjev uvrstila v finale in si
zagotovila novo najvišjo uvrstitev na lestvici WTA, 132. mesto.
Tamara je bila v finalu tretja nosilka turnirja, na poti
do finala pa nasprotnicam ni
oddala nobenega niza. Po vrsti
je nanizala zmage nad Japonkami Juko Hosoki (6:3, 6:0),
Eriko Sema (7:5, 6:3), Miharu Imaniši (6:3, 6:2) in Junri
Namigata (6:1, 6:1). V finalu
je izgubila z 29-letno Romunko Mihaelo Buzarnescu,
trenutno 68. igralko lestvice
WTA, ki je tako prekinila Tamarin niz devetih zaporednih
zmag.
Romunka, ki je dosegla 14.
zmago na zadnjih 15. srečanjih, je bila v finalu prepričljivo
boljša s 6:0, 6:1. Za novo slavje
na turnirjih ITF je potrebovala manj kot eno uro. Tamara
je slabo servirala, saj je imela
izkoristek prvega servisa le 44
odstotkov in drugega 34, nasprotnici pa je ponudila kar 18
priložnosti za break, od katerih jih je Mihalea Buzarnescu
izkoristila šest. Na drugi strani
je Romunka odlično servirala
in izkoristila prvi servis v 75
odstotkih , drugega pa kar v
81, Tamari pa ni ponudila niti
ene priložnosti za break. Končno razmerje osvojenih točk je
bilo 59:31 v korist Romunke.
Zidanškova se počasi, a zanesljivo bliža najboljši stoterici,
pri čemer je na lestvici WTA
pred njo samo šest igralk, ki so
mlajše od nje. Res je sicer, da jo
čaka prihodnje leto težka sezona, v kateri bo morala braniti
letos osvojene točke in si priboriti še kakšne nove, a glede na
trenutno formo in lahkotnost,
s katero premaguje nasprotnice
na turnirjih ITF, ne dvomimo
o njenem uspehu.
Da lila Ja kupović je
na challengerju v Mumbaju (125.000 USD) v prvem
krogu glavnega turnirja s 6:2,
6:4 premagala domačinko,
19-letno Karman Thandi, ki
je za nastop prejela posebno

povabilo. V drugem krogu bo
igrala s sedmo nosilko, 22-letno Kanadčanko Carol Zhao,
149. igralko lestvice WTA.
V Hamametu je s kvalifikacijami ženskega ITF-turnirja
(15.000 USD) uspešno opravila Veronika Erjavec. V finalu kvalifikacij je s 6:1, 6:0
premagala 21-letno Italijanko
Francesco Dell’Edera.
Zanimivo bo v Valencii
(25.000 USD), kjer bosta nastopili naša najboljša članica
Polona Hercog in mladinka
Kaja Juvan. Hercogova, ki
je prva nosilka, bo v prvem
krogu igrala z 21-letno Avstralko Isabelle Wallace (271).

Presenetljiv
Blažev poraz
Blaž Kavčič, ki je v zadnjem
času igral v zelo dobri formi
in se je na obeh zadnjih challengerjih uvrstil v polfinale, je
tokrat na turnirju v indijskem
mestu Pune klonil v četrtfinalu. Zmaga 30-letnega
domačina Saketha Minenya,
907. igralca lestvice ATP, je
prvovrstno presenečenje, saj
letos praktično ni nastopal,
na petih turnirjih, na katerih
je nastopil, pa se je samo enkrat uspel uvrstiti v drugi krog.
Izjemno izenačeno srečanje je
Myneni dobil po dveh urah
igre z rezultatom 7:6 (5), 7:6
(5). Blaž tokrat ni izkoristil
številnih priložnosti za break,
od 16 jih je izkoristil le pet,
na drugi strani je Indijec prav
tako izkoristil pet priložnosti, a
le iz osmih poskusov. Blaž tudi
ta teden ostaja v Indiji, kjer bo
v mestu Bangalore poskušal
popraviti točkovni izkupiček in se ob kocu sezone vrniti med prvih 100 igralcev
sveta. Njegov nasprotnik v
prvem krogu je bil tri leta
mlajši, 27-letni Tomislav Brkić
(BiH, 247. na ATP). V sreča-

nju, ki je trajalo dve uri in pol,
sta oba igralca odlično servirala, Kavčič je zabil kar 20 asov
in imel 80-odstotni izkoristek
prvega servisa, servis pa je v
srečanju izgubil samo enkrat.
O zmagovalcu je odločil dramatičen zaključek podaljšana
igre tretjega niza, ki ga je Blaž
dobil in se veselil zmage s 6:4,
6:7 (0), 7:6 (6).

Se je že začelo
Doma pa so igralke in
igralci dočakali novo sezono.
Z odprtim prvenstvom so jo v
Ljubljani začeli člani in članice, igralci in igralke do 14 let
so nastopili na turnirjih RR,
najmlajši pa v mini in midi tenisu ter tenisu do 10 in 11 let.
Člansko OP sta osvojila Miha
Okorn (Max) in Tina Kristina Godec (As Litija). Pri članih sta bila finalista Marko
Ilić (Šplus), ki je v polfinalu
s 6:2, 6:4 premagal Benjamina Beliša (Sl. Gradec), Okorn
je bil v drugem polfinalu s
6:3, 6:4 boljši od Žige Drobniča (Z klub). V finalu je s
6:4, 6:4 zmagal Okorn. Pri
dekletih je Godčeva v finalu
s 6:1, 6:0 premagala Izabelo
Lužnik (Jaki). Godčeva je bila
v polfinalu s 6:0, 6:0 boljša
od Nadje Dolničar (Max),
Lužnikova pa je s 6:2, 6:3
prema ga la Lino Božičnik (Maja).
Najmlajši so nastopili v
mini in midi tenisu v Mariboru ter v tenisu do 10 in 11
let v Krškem. Prvi zmagovalci
letošnje sezone so: MINI tenis deklice ‒ Nika Matevžič
Bašelj (TK Maja), MINI
tenis dečki ‒ Aljaž Štor (Sl.
Gradec), MIDI tenis deklice ‒ Neža Saksida (Polzela),
MIDI tenis dečki ‒ Nejc Šušteršič Kalin (TK Maja), tenis do 10 let deklice ‒ Ema
Kapus (Celje), tenis do 10 let

dečki ‒ Liam Lugarič (TK
SB), tenis do 11 let dečki
‒ Svit Suljič (Tabre), tenis
do 11 let deklice ‒ Daša Štusaj (Sl. Gradec).
ŽTK Maribor ta teden
gosti mladince in mladinke na ITF-turnirju četrtega
ranga. Močno zaseden turnir v kvalifikacijah domačim
predstavnikom ni prinesel
uspeha, bolje pa jim zaenkrat kaže v glavnem žrebu,
kjer so se v drugi krog uvrstili po trije fante in dekleta.
Pri fantih so bili uspešni Filip Jeff Planinšek (669), ki
je s 6:3, 6:4 premagal Španca Pola Sancheza Vinasa
(600), Matic Dimic (2313) je s
7:5, 6:3 premagal Srba Kristijana Juhasa (538), Matic Podlipnik (1417) pa je s 6:3, 7:6 (6)
izločil Ukrajinca Dimitra Jeremenka (679). Pri dekletih
so se v drugi krog uvrstile domačinka Anja Gal (338), ki je
s 7:5, 6:0 premagala Hrvatico
Lano Šipek (423), Maja Makorič (365), ki je Slovakinji
Sofiji Milatovi (698) prepustila zgolj eno igro, in Pia Lovrič (498), ki je bila s 5:7, 6:3,
6:4 boljša od Poljakinje Karoline Jaskiewicz (556).
V Široki Brijeg je v spremstvu Daniela Šantla na turnir
TE v starostni kategoriji do
12 let odpotovalo slovensko
zastopstvo v postavi Matic
Križnik, Ana Lanišek, Leontina Stojanović in Jaka
Golob. V prvem krogu je
bila slovenska odprava z dvema zmagama in dvema porazoma polovično uspešna.
Križnik je s 6:3, 6:2 premagal Črnogorca Emila Dapčevića, Laniškova je bila s 6:1,
6:4 boljša od Hrvatice Nere
Tesankić. Stojanovićeva je z
2:6, 3:6 izgubila s Hrvatico
Teno Rajki, Golob pa je z 1:6,
1:6 izgubil s Srbom Zoranom
Ludoskim. (bm)
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