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OD NAJMLAJŠIH DO MALO MANJ MLADIH

Oba prvaka

prvič in dvakrat
Državna prvenstva se nadaljujejo in konec tedna smo dobili državne
prvake v kategoriji do 14 let. V obeh kategorijah so z eno izjemo
nastopili vsi najboljši, naslova pa sta odšla v Maribor in Ljubljano.

Pri dečkih je državni prvak
Maj Premzl (ŽTK Maribor),
drugi nosilec turnirja, ki je v finalu s 6:4, 6:4 premagal Tristana
Flandra (Radomlje). Že v četrtfinalu je tokrat nastope končal
prvi favorit za naslov državnega
prvaka, Celjan Lun Obrul, ki ga
je izločil Flander. Za Premzla je
to prvi naslov državnega prvaka v karieri med posamezniki.
Pri deklicah je zanesljivo slavila
prva igralka lestvice do 14 let Pia
Marija Rebec (TC Ljubljana).
V finalu je s 6:4, 6:4 premagala
Petjo Drame (ŽTK Maribor).
Tudi za Ljubljančanko je to prvi
naslov državne prvakinje v karieri. V konkurenci dvojic sta pri
dečkih slavila Premzl in Obrul.
V finalu sta z 2:6, 7:5, 10:3 premagala Flandra in Aljaža Kirbiša
(Radomlje). Pri deklicah sta državni prvakinji Rebčeva in Brina
Šulin (Radomlje). V finalu sta s
6:4, 6:1 premagali Drametovo in
Ano Lanišek (Radomlje). Premzl
in Rebčeva domov odhajata z
dvojno krono.
V Krškem so na odprtem prvenstvu nastopili člani. Domače
ljubitelje tenisa je razveselil Matic

Tristan Flander, Maj Premzl, Aljaz Kirbis in Lun Obrul

Sotler (Krško), sicer tudi prvi nosilec turnirja, ki je na koncu dvignil zmagovalni pokal. V finalu
je igral z Zvonimirjem Oreškovićem (Radomlje). Slednji je v polfinalu s 6:2, 7:6 (6) premagal Toma
Ašiča Kovača. V finalu je bolje
začel Orešković in prvi niz dobil
s 7:5. Tudi drugi niz je bil povsem
izenačen, v podaljšani igri pa je bil
boljši Sotler in drugi niz je odločil
v svojo korist s 7:6 (4). Po eni odigrani točki tretjega niza je Orešković zaradi poškodbe srečanje
predal. Triindvasetletni Sotler je

Brina Šulin, Pia Marija Rebec, Petja Drame in Ana Lanišek

po zmagi na domačem turnirju
julija lani osvojil še drugi članski
turnir v karieri, tudi tega pred domačimi navijači.
Ta teden bosta še zadnji državni prvenstvi v zimski sezoni. V
Ljubljani že nastopajo igralci in
igralke v starostni kategoriji do 12
let, v Rogaški Slatini pa se bo jutri začelo še državno prvenstvo v
starostni kategoriji do 16 let. Tudi
na zadnjih dveh prvenstvih pričakujemo nastop večine najboljših
igralk in igralcev.

Odlično Falknerjeva
Mladinka, 15-letna Novomeščanka, Živa Falkner je odlično
začela sezono 2018. Na mladinskem ITF-turnirju tretjega
ranga v indijskem Chandigarhu
se je kot nepostavljena igralka,
trenutno uvrščena na 241. mesto svetovne mladinske lestvice,
uvrstila v polfinale. Na poti do tja
je izločila četrto in sedma nosilko turnirja. V polfinalu je igrala
s 15-letno vrstnico iz Velike Britanije Emmo Raducanu in izgubila
z 2:6, 3:6. Živa se je že preselila v
New Delhi, kjer nastopa na mla-

dinskem ITF-turnirju drugega
ranga. Tudi drugi turnir je začela
z zmago. V prvem krogu je s 6:4,
6:0 premagala domačo vrstnico,
15-letno Tanisho Kashyap, 262.
igralko lestvice ITF. Uspešna je
bila tudi v prvem krogu dvojic,
kjer sta s soigralko iz Turčije Silen
Ovunc, s katero sta tretji nosilki
s 4:6, 6:2, 10:4, premagali zmagovalki turnirja v Chandigarhu
prejšnji teden, Nizozemki Julie
Belgraver in Isabele Haverllang.
Žalostna novica pa je konec
tedna prišla iz Velenja. Boj z
zahrbtno boleznijo je izgubil
teniški navdušenec, prijatelj,
dolgoletni funkcionar in sodelavec Tenisa Slovenije, Anton
Grosman. V slovenskem tenisu
je pustil neizbrisen pečat, kar
dokazujejo tudi besede predsednika Tenisa Slovenije Marka
Umbergerja: »Tone je bil borec
za poštenost v slovenskem
tenisu. Posvečal se mu je vse
življenje. Verjel je v prostovoljnost, spoštovanje pravil in
fair play pri mladih igralcih.
Njegov prispevek pri tenisu je
bil izjemen, zato ga nikoli ne
bomo pozabili.« (bm)
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Bedene izpadel
v prvem krogu
Aljaž Bedene je izpadel v
prvem krogu turnirja v Sydneyju
z nagradnim skladom 528.910
ameriških dolarjev. Z 1:6, 7:6
(5) in 6:3 ga je ugnal Francoz
Benoit Paire in v medsebojnih dvobojih povedel z
2:1. Ljubljančan je izjemno
zanesljivo začel dvoboj,
povedel s 3:0 in nato izgubil le
četrto igro uvodnega niza za
gladko vodstvo s 6:1. Paire je v
drugem nizu povedel s 3:0 in
4:1, Bedene je izenačil na 6:6,
v podaljšani igri dobil pet točk
in Francoz je v dvoboju izenačil
na 1:1. V tretjem nizu je bil izid
izenačen na 3:3, nato pa je
Francoz zmagal tri igre zapored
za končni uspeh po uri in 44
minutah.
Andreja Klepač in Španka
Maria Jose Martinez Sanchez sta v prvem krogu
turnirja v Sydneyju dvakrat s
6:1 premagali Nemko AnnaLeno Grönefeld in Američanko
Vanio King. Izgubila pa je
druga slovenska igralka na
turnirju, Katarina Srebotnik, ki
je igrala skupaj s Hao-Ching
Chan iz Tajvana. Prav tako
v prvem krogu tega turnirja
sta Srebotnikovo in Chanovo
premagali Nizozemka Kiki
Bertens in Švedinja Johanna
Larsson s 6:4 in 7:5. Klepačeva
in Martinez Sanchezova bosta
v drugem krogu v sredo igrali
proti Latishi Chan iz Tajvana in
Čehinji Andreji Hlavačkovi.
Številka ena Rafael Nadal je
izgubil svoj prvi dvoboj leta. Na
ekshibicijskem turnirju Kooyong ga je s 6:4 in 7:5 premagal
Francoz Richard Gasquet, a
Španec je po dvoboju dejal, da
je poškodovano koleno zdržalo
edini preizkus pred OP Avstralije. Prvi grand slam v sezoni
se bo začel 15. januarja. Nadalu
je poškodba kolena preprečila
zadnji del sezone 2017 in ga
prisilila k odpovedi turnirja v
Brisbanu pretekli teden, zato
si je izbral nastop na ekshibiciji
Kooyong v Melbournu, ker je
želel preveriti, ali je že nared za
vrhunski tenis. Čeprav je gladko
izgubil, je dejal, da bo še naprej
trdo treniral do OP Avstralije.
»Vesel sem, da sem spet na
peti celini. Za menoj je težko
leto 2017 in priprave na novo
sezono sem začel pozneje
kot sicer. A v Avstralijo sem
pripotoval pravočasno, tako
da sem imel dovolj časa za
trening. Občutek na igrišču
je dober. To je bil zame po

obdobju dobrih treningov
dober preizkus pripravljenosti
in to je najpomembneje,«
je dejal Rafa. Zmagovalec 16
turnirjev za grand slam je bil na
ekshibicijskem dvoboju proti
tekmecu, proti kateremu na
Touru v zmagah vodi s 15:0, še
daleč od svoje najboljše forme.
A kot poudarja: »Koleno je
v redu. Tu sem. Če ne bi bil
pripravljen, ne bi pripotoval
sem. Do začetka OP Avstralije
imam še nekaj dni treninga in
prepričan sem, da bom popolnoma pripravljen.« Enaintridesetletnik bo v Melbournu prvi
nosilec in bo lovil svoj 17. naslov
na turnirjih velike četverice.
Švicar Stan Wawrinka,
zmagovalec OP Avstralije leta
2014, je po šestmesečni odsotnosti z igrišč zaradi poškodbe
kolena najavil, da se vrača v
igro. Dvaintridesetletnik je organizatorjem prvega turnirja za
grand slam v sezoni potrdil, da
bo v Melbournu lahko zaigral.
Wawrinka je šel po lanskem
Wimbledonu, kjer je izgubil
v prvem krogu, na operacijo
kolena. »Zelo, zelo sem vesel,
da sem spet lahko na igriščih,
na soncu. Še vedno me čaka
nekaj dela, a zadovoljen sem
s tem, kako pripravljen sem.
Veselim se vrnitve,« je dejal
zmagovalec treh grand slamov
v karieri.
Britanec Andy Murray, ki je
že prejšnji teden odpovedal
nastop na OP Avstralije, je
sporočil, da je v Melbournu
prestal operacijo kolka, ki mu
že nekaj mesecev povzroča
težave. Na turnirje naj bi se
vrnil do poletne sezone na
travi. Novico o operaciji je
30-letni Škot, ki je odsoten z
igrišč vse od četrtfinalnega
poraza proti Američanu Samu
Querreyju na lanskem Wimbledonu, sporočil le nekaj dni po
tem, ko je odpovedal nastop
na prvem velikem slamu sezone. Ta se bo začel prihodnji
ponedeljek v Melbournu. Na
družbenem omrežju je zapisal,
da je bila operacija uspešna.
Za britanske medije je medtem
sporočil, da si obeta vrnitev
na igrišča do poletne sezone
na travi. »Nameravam se
vrniti na najvišjo raven,« je
povedal. Po predvidevanjih
zdravnikov bi trenirati lahko
začel že čez sedem do osem
tednov, še približno enkrat
dlje naj bi potreboval za polno
okrevanje.

