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LEP USPEH DALILE JAKUPOVIĆ

Od Mumbaja do Miamija,
od Maribora do Zagreba
Jakupovićeva je letošnjo nekoliko skromnejšo sezono
zaključila z največjim uspehom v svoji karieri, saj se je
prvič uvrstila v finale turnirja pod okriljem WTA.

Hud boj za napredovanje
v pokalu Fed
ITF je ravno v teh dneh objavil prizorišča treh skupin, v katerih se bodo reprezentance potegovale za napredovanje v II.
svetovno skupino pokala Fed. Slovenija, ki
si je letos spomladi v Litvi z zmago nad ekipo Luksemburga priigrala napredovanje
v I. evro-afriško skupino pokala Fed, bo
februarja 2018 v estonskem Talinu poskusila narediti še korak naprej in se uvrstiti v
boj za napredovanje v II. svetovno skupino. Iz Talina vodita naprej le dve mesti,
zato jih zagotovo čaka zahtevna naloga. V
Talinu bo nastopilo 14 reprezentanc, poleg
Slovenije še ekipe Avstrije, Gruzije, Poljske,
Švedske, Bolgarije, Velike Britanije, Portugalske, Turčije, Hrvaške, Madžarske, Srbi-

je, Estonije in Latvije. Turnir bo trajal od 7.
do 10. februarja 2018, štiri prvouvrščene
ekipe iz posamezne skupine pa se bodo
nato borile za dve mesti, ki zagotavljata napredovanje v končnico. Slovenija, ki je leta
2003 nastopila v četrtfinalu svetovne skupine pokala Fed in je bila takrat uvrščena
na osmo mesto svetovne lestvice, trenutno
na tej lestvici zaseda 54. mesto. V svetovni
skupini je nastopala štiri leta, nato pa se je
vrnila v I. evro-afriško skupino, v kateri je
nazadnje nastopila leta 2015, ko je prav v
Talinu izgubila odločilno srečanje z domačinkami za napredovanje v končnico.
Potem ko leta 2016 ni nastopila, je izpadla
v II. evro-afriško skupino, letos pa
se je vrnila med prvokategornike. Če bo nastopila v
najmočnejši postavi,
seveda lahko upa
na ugoden izkupiček, a tudi v drugih ekipah se obetajo
izvrstne igralke. Tako
se pričakuje, da bodo
nastopile tudi Jelena
Ostapenko za Latvijo, Johanna Konta
za Veliko Britanijo in Agnieszka
Radwanska za
Poljsko.
Ana Laniš
ek

V finalu challengerja z nagradnim
skladom 125 tisoč ameriških dolarjev
v indijskem Mumbaju je igrala z 79.
igralko sveta, 19-letno Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je bila boljša s 6:2, 6:3.
Za našo igralko je daleč najboljši turnir
v karieri, saj se še nikoli ni uspela uvrstiti v finale turnirja pod okriljem WTA,
polfinale pa ji je prinesel 89 WTA-točk
in napredovanje na lestvici WTA za 66
mest, tako da se je z 252. mesta povzpela
na 186. mesto. Jakupovićeva medtem
postaja tudi vse bolj izurjena igralka v
konkurenci dvojic in se je v Mumbaju
uvrstila v finale, drugega na turnirjih serije WTA challenger. Letos je bila dvakrat tudi že finalistka na turnirjih
serije WTA, turnir v Istanbulu
pa je osvojila. V Mumbaju sta
s soigralko, Rusinjo Irino Kromačevo, v finalu igrali proti
Mehičanki Victorii Rodriguez
in Nizozemki Bibiane Schoofs, nasprotnici pa sta bili boljši s 7:5, 3:6, 10:7.
Jakupovićeva je na lestvici dvojic napredovala na 72. mesto in je tako na tej
lestvici tretja Slovenka za Andrejo Klepač in Katarino Srebotnik, Slovenija pa
pred pomembnim nastopom na pokalu
Fed prihodnje leto dobiva še eno močno
igralko med dvojicami, kar bo še kako
pomembno v boju za napredovanje.

Mladi s polno paro
Še dve mladi slovenski igralki sta
pretekli teden pustili svoj pečat na
mednarodnih turnirjih. Petnajstletna
Domžalčanka Pia Lovrič, ki na mladinski lestvici trenutno zaseda 485.
mesto, se je na ITF-turnirju 4. ranga
v Mariboru uvrstila v finale ter s tem
dosegla najboljši izid v karieri. Pia je
bila sicer letos še dvakrat polfinalistka,
obakrat na ITF-turnirjih 5. ranga. V
četrtfinalu je igrala z vrstnico iz Avstrije, prav tako 15-letno Anno Gross
(789), ki se je v četrtfinale prebila prek
kvalifikacij, in zmagala z rezultatom
3:6, 6:2, 6:2. V polfinalu je igrala z leto dni starejšo Slovakinjo
Michaelo Kadleckovo, ki je
v prvem krogu izločila našo
Tjašo Klevišar, in slavila s 4:6,
6:3, 6:3. Pia je v finalu igrala
s 15-letno Čehinjo Krystino
Lavickovo (277). V finalu je
zmagala Čehinja s 6:1, 6:1.
V konkurenci dvojic sta v polfinalu izgubila oba slovenska
para. Tin Krstulović in Miha
Velički sta s 5:7, 5:7 izgubila z
Madžaroma Markom Kekijem in Matejem Vorosem, Miha Peruš
in Matic Podlipnik
pa s 6:3, 3:6, 7:10 s
Švicarjem Brianom
Bencicem in Estoncem
Robinom Erikom Partsom.
Med fanti sta se v četrtfinalu
poslovila Matic Dimic in
Filip Jeff Planinšek.
V Širokem Brijegu se
je na turnirju do 12 let
v polfinale uvrstila Ana
Lanišek. Tu jo je s 6:4,
6:0 premagala Britanka Jaquelyn Ogunwale.
Odlično sta z vrstnico Leontino Stojanović nastopili tudi v konkurenci dvojic, kjer sta se uvrstili v
finale, tam pa sta morali premoč
priznati Belgijki Nele Niermann in Ogunwalejevi.

Dalila Jakupović

Finalistki na turnirju v Mariboru – Krystina Lavickova in Pia Lovrič

Doma so igralci in igralke nastopili
v Ljubljani in Domžalah na OP Zala
do 16 let. Prva zmagovalka nove sezone je Alja Belinger (Triglav). V finalu je
s 6:2, 6:0 premagala Pio Poglajen (As
Litija). Fantje so nastopali v Domžalah, zmagal pa je Nik Jurjevčič (Ltc),
ki je v finalu s 6:2, 6:4 premagal Svita
Kosa (Domžale).
Ta teden je v Zagrebu mladinski
ITF-turnir 4. ranga. V kvalifikacijah
je bil uspešen Mariborčan Miha Velički, ki je najprej z 0:6, 6:3, 6:2 premagal
Rusa Aleksandra Stekolščikova, potem pa še s 6:3, 6:2 Srba Adama Kovaća. V glavnem turnirju pri dekletih
nastopajo Anja Gal, Pia Lovrič, Maja
Makorič, Sheila Glavaš in Ema Horvat, pri fantih pa Filip Jeff Planinšek.
Na akademiji IMG v Brandentonu
na Floridi poteka eden najmočnejših
mladinskih ITF-turnirjev 1. ranga, ki
mu bo sledil še en izmed petih turnirjev A-ranga, Orange Bowl. Turnir poteka v vseh starostnih kategorijah od
12 do 18 let, nastopa pa okrog 2000
igralk in igralcev iz 90 držav. Na ITFturnirju so bile tri slovenske predstavnice, v igri pa ostaja Živa Falkner, ki
se je s tremi zmagami v glavni turnir

prebila iz kvalifikacij. V kvalifikacijah je izpadla Kristina Novak, Nika
Radišić pa je v prvem krogu glavnega
turnirja s 3:6, 2:6 izgubila proti Peyton
Stears. Vse tri naše igralke bodo nastopile tudi v dvojicah, vsaka s svojo
soigralko, in tako se bosta že v prvem
krogu med sabo pomerili Novakova in
Radišićeva. V mlajših kategorijah sta
v kvalifikacijah nastopila Tim Kušter
(do 12 let) in Tara Milić (do 16 let), a
se nista uspela uvrstiti v glavni žreb.
V kategoriji do 12 let je glavni turnir
z zmago začela Ela Nala Milić, ki je s
6:1, 6:1 premagala Američanko Isabelle Zhu.
Reprezentanca Slovenije do 10 let v
sestavi Zala Vnuk, Nala Kovačič, Marko Retelj in Luka Albreht je nastopila
na ekipnem tekmovanju EuroRegione
2017 v italijanskem Ronchiju. Poleg
Slovenije so nastopale ekipe Hrvaške,
Avstrije-Koroške in ekipe petih italijanskih pokrajin (Benečije, Trenta,
Emilie Romagne in Trbiža). Slovenija
je osvojila prvo mesto. V prvem krogu
je s 6:0 premagala Benečijo, v polfinalu je bila s 5:1 boljša od Koroške, v
finalu pa z enakim izidom še od ekipe
Emilia Romagna. (bm)

