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Prek luže
za teniško
prihodnost
Za nami je pester konec tedna. Na domačih teniških igriščih smo
spremljali obračune fantov in deklet za točke slovenske teniške
lestvice v starostnih kategorijah do 12 in do 16 let.
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Mlajši so nastopali v Kranju
in Mengšu, starejši v Mariboru
in Ljubljani. V Kranju so na
prvem finalnem turnirju do
12 let v sezoni 2018 nastopili
dečki, ki so se za zmago potegovali v turnirju A in B. V Aturnirju so nastopili vsi najboljši
dvanajstletniki, prepričljivo in
nekoliko presenetljivo pa ga
je osvojil četrti nosilec Miha
Bajželj (Tr-Kr), ki je bil v finalu
boljši od prvega igralca lestvice TS do 12 let, Marka Iztoka
Lundra (Rafa). Zmagal je s 6:4,
6:1. V Mengšu je na B-turnirju
slavil Matic Surla (Domžale),
ki je v finalu brez izgubljene
igre s 6:0, 6:0 premagal Taia
Filipčič Sauleja (Morje). Deklice so na A-turnirju nastopile v
Ljubljani, kjer je zmagala druga
igralka lestvice TS in 1. nosilka turnirja, Tinkara Vraničar
(TK-CC). V finalu je s 6:2, 6:2
premagala leto mlajšo klubsko
soigralko Zalo Vnuk. Za Vraničarjevo je to prva zmaga na
turnirjih, ki štejejo za slovensko
teniško lestvico. Tudi deklice
so B-turnir odigrale v Mengšu,

slavila pa je Nina Eliana Martin (TkHannah), ki je v finalu
s 6:2, 6:1 premagala Lino Adamič (Kočevje).

Ta teden člansko DP
Fantje so bili dejavni v Mariboru na turnirju do 16 let, ki šteje
za pokal Zala. Na A-turnirju, ki
je bil zelo dobro zaseden, je slavil
1. nosilec Blaž Vidovič (Ptuj). V
finalu je s 6:4, 6:4 premagal Gala
Emeršiča Potočnika (ŽtkMb),
lani najboljšega igralca v nižji
starostni kategoriji, medtem ko
je B-turnir osvojil Robert Korelc
(Koper). Na turnirju deklet je v
Ljubljani zmagala Mariborčanka Ana Zala Volk (ŽtkMb). V
finalu je z 2:6, 6:4, 6:1 ugnala
nepostavljeno Ano Lanišek
(Radom). Za Volkovo je to tretji osvojen turnir, potem ko je
v prejšnji sezoni na zmagovalni
stopnički stala v Portorožu in
Novi Gorici. Ta teden pa bomo
spremljali obračune na članskem
državnem prvenstvu, ki se je začelo v Rogaški Slatini. Prvenstvo
je letos zelo solidno zasedeno, saj
razen prve trojice z mednarodnega dela lestvice nastopajo na-

slednji trije najbolje uvrščeni na
lestvici TS Tino Kovačič, Sašo
Bende in Janoš Žibrat. Uvodni
obračuni so pri članih prinesli
zanimiv tenis in izpad dveh postavljenih igralcev. Osmega nosilca Andreja Šušteršiča je s 5:7,
6:3, 6:4 izločil Gašper Bezjak,
četrtega nosilca Marka Sotlerja

tošnjo izjemno uspešno sezono, v
kateri je naredila velik korak proti najboljšim mladinkam sveta.
Sezono 2017 je začela na 1441.
mestu lestvice ITF, končuje pa
jo na izvrstnem 284. mestu, kar
ji prinaša izjemno izhodišče za
prihodnje leto. Slovenske barve
je na turnirju do 16 let branila
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je nastopila, z uvrstitvijo v četrtfinale pa je ob dveh zmagah na
turnirjih drugega ranga dosegla
enega najboljših izidov v karieri.
Na turnirju Little Mo v starostni
kategoriji do 11 let je z vso konkurenco prepričljivo opravila Ela
Nala Milić, ki bo ta teden skupaj
z Leontino Stojanović (zmagala
je na turnirju American Cup
do 12 let), Timom Kuštrom in
Aljažem Jaranom nastopila na
turnirju Orange Bowl.

Potočnikova in
Kolarjeva v polfinalu

pa je domov poslal Matic Dimic,
ki je slavil s 6:2, 7:5. V drugih srečanjih nosilci niso imeli težav in
so zanesljivo napredovali v drugi
krog. Pri dekletih je tudi letos prvenstvo slabše zasedeno, saj najboljše igralke nastopajo na mednarodnih turnirjih v tujini. Prva
nosilka je Tina Kristina Godec,
sicer sedma igralka lestvice TS.
V Brandentonu na Floridi se
je končal turnir Orange Bowl
v starostnih kategorijah do 16
in do 18 let. V obeh smo imeli
predstavnice, ki so se tudi zelo
dobro odrezale. Živa Falkner je
nastopila na turnirju do 16 let in
nastope končala v tretjem krogu. V osmini finala pa je morala
premoč priznati 15-letnici Fioni
Crawley. Živa je s tem končala le-

tudi Tara Katarina Milić, ki se je
v glavni žreb prebila s tremi zmagami v kvalifikacijah. V prvem
krogu glavnega turnirja je nato
naletela na Američanko Kaylie
Collins in izgubila z 2:6 1:6. V
konkurenci deklet do 18 let je na
turnirju A ranga nastopila Nika
Radišič in se uvrstila v četrtfinale, kjer je svoje nastope končala
proti Američanki Chloe Beck
po porazu s 6:4, 7:5. Nika se je s
Poljakinjo Stefanio Rogozinsko
Dzik uvrstila v četrtfinale, kjer
sta izgubili z Romunko Selmo
Cadar in Japonko Himari Sato.
Sicer pa je za 17-letno Niko sijajna
sezona, ki jo končuje na 22. mestu mladinske svetovne teniške
lestvice. Orange Bowl je bil njen
prvi turnir A-ranga, na katerem

Zelo dobro sta na članskih
turnirjih ITF pretekli teden v
Hammametu in Kairu nastopili
Nina Potočnik in Nastja Kolar.
Slednja je na ITF-turnirju v Kairu (15.000 $) nastope v konkurenci posameznic končala v polfinalu proti 18-letni Romunki
Andrei Amalia Rosci. Kolarjeva
tako v sicer dobri sezoni še vedno
ostaja brez končne zmage in je
na skromnem 464. mestu lestvice WTA. Je pa v Kairu Nastja
vknjižila drugo zaporedno zmago v konkurenci dvojic skupaj z
Rio Kitagava, s čimer je Mariborčanka prišla do 15. naslova
med dvojicami na turnirjih ITF.
V polfinalu v Hammametu se
je poslovila tudi Nina Potočnik,
ki jo je premagala ruska kvalifikantka Aleksandra Kulik. Za
Nino je bil to prvi letošnji poraz v
polfinalu, saj je letos to stopničko
že petkrat preskočila. Osvojila je
dva turnirja in v finalu trikrat izgubila, zaseda pa trenutno 448.
mesto na WTA-lestvici. Potoč-

nikova je skupaj z Jeleno Simić
nastopila v polfinalu dvojic, kjer
sta bili s 7:5, 6:7 (5), 10:8 boljši Anna Giulia Remondino in
Srbkinja Milana Spremo.
Na mladinskem turnirju
Tennis Europe v starostni kategoriji do 14 let sta se v švedskem Göteborgu izkazala Gal
Emeršič Potočnik in Sebastian
Dominko. Prvi se je uvrstil v
polfinalu konkurence posameznikov, kjer je igral z domačinom Linusom Videlhultom in
izgubil z 2:6, 6:7 (4). Po odmoru
sta z Dominkom nastopila še v
polfinalu konkurence dvojic in
tudi tokrat tesno izgubila. Športna zveza gluhih Slovenije je na
prednovoletnem srečanju Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije razglasila najboljše gluhe
športnike in ekipe v letu 2017.
Priznanje za gluhega športnika
leta 2017 je prejel teniški igralec
Marino Kegl za osvojeno četrto mesto v tenisu – posamično
na Deaflympics Samsun 2017
(Turčija) –, ki mu je prineslo
kategorizacijo športnika svetovnega razreda. Priznanje za
uspehe najboljšega gluhega
športnika je prejel tudi njegov
trener in oče Darko Kegl. Čeprav je večina igralcev in igralk
že končala letošnjo sezono, naša
dekleta še vztrajajo. Kaja Juvan
se je tako odpravila v Indijo, kjer
je v mestu Pune prestala kvalifikacije ITF-turnirja z nagradnim
skladom 25.000 dolarjev. Dalila
Jakupović pa je po treh zmagah
v kvalifikacijah v prvem krogu
premagala še Cornelio Emily
Lister.

