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Pogled nazaj z optimizmom
V ljubljanskem BTC-ju se je v SiTi Teatru odvilo zadnje dejanje teniške sezone 2017. Pred polno dvorano je
predsednik Tenisa Slovenije Marko Umberger podelil priznanja najboljšim teniškim igralcem in igralkam ter
klubom, zahvale pa tudi posameznikom in organizacijam za posebne dosežke pri delovanju v tenisu.
Božičnik. Prireditev je popestril
stand up komik Rado Mulej ter
plesalci in plesalke.
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Priznanji za igralca leta 2017
sta prejela najvišje uvrščena
igralca na svetovnih teniških
lestvicah, Blaž Kavčič, trenutno
97., in Polona Hercog, trenutno
101. igralka sveta. Priznanje za
najboljši teniški klub v državi je
že 15. leto zapored prejel ŽTK
Maribor, za posebne dosežke
pa so bili nagrajeni Andreja
Klepač za 24. mesto na lestvici
dvojic in udeležbo na zaključnem turnirju dvojic, Tamara
Zidanšek za velik napredek na
lestvici WTA, Grega Žemlja, ki
je letos končal kariero, za prispevek slovenskemu tenisu, gluhi teniški igralec Marino Kegl
za četrto mesto na olimpijskih
igrah gluhih in Ivo Beliš kot
najboljši veteran v sezoni 2017.
Tenis Slovenija se je za delovanje v tenisu zahvalila še predsedniku zveze Marku Umbergerju za predanost pri delu in
10-letno vodenje zveze, Alešu
Filipčiču za izobraževanje in
delo v trenerski organizaciji,
Blažu Trupeju za 12-letno selektorsko delo, Jožetu Mermalu
za dolgoletno pokroviteljstvo,
Zavarovalnici Sava za generalno sponzorstvo ter posthumno
Danilu Peskarju, dolgoletnemu
sodniku. Priznanja so prejeli
tudi najvišje uvrščeni igralci na
lestvicah TS ob koncu sezone
2017, in sicer v starostni kategoriji do 18 let Kaja Juvan in
Gašper Bezjak, sledijo pa Tjaša
Klevišar in Filip Jeff Planinšek
v kategoriji do 16 let, Taja Lončarič in Gal Emeršič Potočnik
do 14 let ter Matic Križnik in
Ela Nala Milić do 12 let. Priznanje za zmagovalca pokala
Zala, igralca, ki sta osvojila
največ točk na turnirjih Tenis
Slovenije v starostni kategoriji
do 16 let, sta prejela Blaž Vidovič in Tjaša Klevišar. Priznanje
Petrolov up leta je prejela Nika
Radišić, ki sezono 2017 končuje na 30. mestu mladinske
svetovne teniške lestvice. Prvič
je Tenis Slovenija podelila tudi
priznanje za najbolj športno
potezo leta, ki ga je prejela Lina

Brez odmora
Na mednarodnih ITF-turnirjih igralci in igralke nimajo odmora in lovijo še zadnje točke,
ki bi jim prinesle višje uvrstitve
na lestvicah ATP in WTA ter
s tem boljše izhodišče za nastope na turnirjih v sezoni 2018.
Triindvajsetletna Nastja Kolar,
trenutno 492. igralka lestvice
WTA, se je na turnirju v Kairu
(15.000 USD) uvrstila v finale.
V polfinalu je s 6:0, 6:1 premagala 27-letno Avstrijko Melanie
Haffner in dosegla 50. zmago na
turnirjih v tej sezoni. Zmaga v
finalu se ji je tudi tokrat izmuznila iz rok. Igrala je proti 20-letni Egipčanki Sandri Samir in
izgubila s 4:6, 1:6. Kolarjeva bo
imela priložnost za maščevanje
že ta teden, ko obe nastopata na
drugem turnirju v Kairu.
Do uspeha kariere na ITFturnirjih pa je v s polfinalom
v Hamametu (15.000 USD)
prišla Veronika Erjavec. Sedemnajstletna Idrijčanka se je
letos poslovila od mladinske in
prestopila v člansko konkurenco. V polfinalu jo je s 6:2, 6:2
premagala 22-letna Francozinja
Jade Suvrijn. Polfinalne točke so
Veroniki na lestvici WTA prinesle napredovanje za 86 mest in je
trenutno 1136. igralka sveta. V
Hamametu ostaja tudi ta teden.

Florida
Najboljši mladinci in mladinke so v teh dneh na Floridi, kjer so
močni mladinski turnirji v vseh
starostnih kategorijah. Mladinski
ITF-turnir prvega ranga Eddie
Herr v Brandentonu je prinesel
največji uspeh v karieri 15-letni
Dolenjki Živi Falkner. Živa se je
v glavni turnir s tremi zmagami
prebila iz kvalifikacij, nato pa v
osmini finala s 6:4, 6:4 premagala 17-letno domačinko Angelico
Blake. V četrtfinalu se je pomerila

Madžara Daniela Khina in Petra
Sallaya, v polfinalu pa sta z 2:6, 2:6
izgubila s Švicarjem Brianom Bencicem in Francozom Mathysom
Erhardom.

Doma je pestro

s Francozinjo Yasmine Mansouri,
ki je zmagala s 5:7, 6:4, 6:1. Četrtfinale je Falknerjevi na letvici ITF
prinesel napredovanje za 153 mest
in je trenutno kot četrta Slovenka
na 284. mestu mladinske svetovne
lestvice. Na turnirju je nastopila
tudi Nika Radišić, a je uvodno
srečanje izgubila.
Na turnirju deklic do 12 let se
je v konkurenci dvojic, potem ko
je med posameznicami izgubila
v četrtfinalu, izkazala Ela Nala
Milić, ki se je s soigralko Clervie
Ngounoue iz Guama uvrstila v
polfinale. V četrtfinalu sta s 6:3,
6:0 odpravili Filipinko Alexandro
Eala in Isabello Pampulovo, v
polfinalu pa morali priznati premoč češkima sestrama Brendi in
Lindi Fruhvirtovi, ki sta zmagali
s 6:3, 6:3. Falknerjeva in Radišićeva ta teden nadaljujeta z boji

na znamenitem Orange Bowlu.
V konkurenci do 18 let nastopa
Radišićeva, ki je v prvem krogu
s 7:5, 6:1 premagala Američanko
Gabriello Price. Na turnirju do 16
let nastopata Tara Katarina Milić
in Falknerjeva. Milićeva je bila
uspešna v kvalifikacijah, nato pa
je v prvem krogu z 2:6, 1:6 izgubila z Američanko Kaylie Collins.
Falknerjeva je v prvem krogu s 5:7,
6:1, 6:2 premagala Američanko
Vivian Ovrootsky. Prihodnji teden
bosta na sporedu še turnirja do 12
in 14 let, na katerih bodo nastopili
Ela Nala Milić, Leontina Stojanović, Aljaž Jeran in Tim Kušter.
Na mladinskem ITF-turnirju četrtega ranga v Zagrebu sta
uspešno nastopila Mariborčana
Miha Peruš in Miha Velički, ki
sta se uvrstila v polfinale dvojic. V
četrtfinalu sta s 6:3, 6:3 premagala

Konec tedna sta bila na sporedu turnirja do 14 in do 18 let.
Starejši so nastopali v Mariboru,
kjer je pri dekletih slavila Tjaša
Klevišar (Triglav). V finalu je bila
s 6:2, 4:6, 6:1 boljša od Noke Jurič (ŽTK Maribor). Klevišarjeva
je v polfinalu s 7:6 (2), 6:3 premagala Aljo Belinger (Triglav), Juričeva pa je v drugem polfinalu s
6:4, 6:4 izločila Kim Žižek (Branik). Pri fantih je v polfinalu Enej
Berghaus (Branik) s 6:2, 2:6, 6:4
premagal Rubena Gospodjinačkega (TC Ljubljana), Mark Anderjič Goljar (Triglav) pa s 4:6,
6:2, 6:1 Tilna Potočnika (Jaki).
V finalu je bil boljši Andrejič Goljar, ki je zmagal s 6:1, 4:6, 6:2.
V Ljubljani in Domžalah je
bilo OP za dečke in deklice do
14 let. Na A-turnirju za dečke se
je do finala sprehodil Lun Obrul
(Celje). Tudi drugi finalist Aljaž
Kirbiš (Radomlje) do nasprotnikov ni bil prizanesljiv. Obrul je v
polfinalu s 6:1, 6:0 premagal Matica Križnika (TK CC), Kirbiš pa
je bil v drugem polfinalu s 6:1, 6:2

boljši od Tristana Flandra (Radomlje). V finalu je s 6:3, 6:3 zmagal
Obrul. Na B-turnirju dečkov sta
se v finale uvrstila Mark Bernard
(Triglav), ki je v polfinalu s 6:2,
6:3 premagal Carla Angelija
(ŠTK Velenje), in Luka Videnovič
(Triglav), ki je bil s 6:1, 7:5 boljši
od Vida Moharja (Grosuplje). V
finalu je s 6:1, 6:3 slavil Videnovič.
Na A-turnirju deklic so se v
polfinalih med sabo pomerile
Petja Drame (ŽTK Maribor) in
Ana Lanišek (Radomlje) ter Eva
Muller Uhan (TC Ljubljana)
in Maša Viriant (Radomlje). V
polfinalu je Drametova s 6:2, 6:2
odpravila Laniškovo, Uhanova pa
je s 6:3, 7:5 presenetila Viriantovo.
V finalu je s 6:0, 6:1 slavila Petja.
V finalu B-turnirja sta se pomerili
Špela Sedej (Maja), v polfinalu je
z 2:6, 6:1, 6:4 premagala Izo Logar (Ltc), in Sara Vrščaj (Slovan),
ki je bila s 6:0, 6:1 boljša od Nine
Mašović (Top ten). Finale je s 6:2,
6:0 zmagala Sedejeva.
V Beogradu je bil prejšnji
teden veteranski ITF-turnir četrtega ranga, na katerem so nastopili tudi Iztok Artič, Goran
Belošević in Luka Dragić (35+),
Peter Kos (45+), Zlatko Škrban
in Miran Stefanović (50+) ter
Matjaž Frece in Zoran Lazukić
(55+). Frece in Dragić sta v svojih
kategorijah zmagala. (bm)

