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SLOVENSKI TENIŠKI UTRINKI

Največji dogodek v slovenskem tenisu bo ta
konec tedna dvoboj med Slovenijo in Poljsko v
Davisovem pokalu.
Bojan Matevžič

Mariborska dvorana Lukna
je že pripravljena za sprejem
igralcev Slovenije in Poljske, ki
se bodo od petka naprej merili
v okviru II. evroafriške skupine
Davisovega pokala. Borili se
bodo za napredovanje v višji
razred tega tekmovanja. Zmagovalec mariborskega srečanja
se bo v naslednjem krogu, ki
bo aprila, pomeril z zmagovalno ekipo iz obračuna Turčije
in Zimbabveja. V Mariboru se
obeta izjemen teniški dogodek,
domači ljubitelji tenisa pa bodo
na delu videli naše najboljše
teniške igralce Aljaža Bedeneta, Blaža Kavčiča, Blaža Rolo,
Nika Razborška in Toma Kočevarja Dešmana. Naši igralci
želijo in si tudi zaslužijo polne
tribune dvorane, ki sprejme
2250 gledalcev. Igralo se bo na
»super soft doppio« podlagi,
naši igralci pa so jo prvič preizkusili v torek.

Državno prvenstvo
Mesariču in Juričevi
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Konec tedna smo spremljali
odprto prvenstvo za člane in
članice, ki ga je gostil mariborski Branik. To je bil zadnji
turnir pred spremembo teniš-

kih lestvic prvega februarja. Pri
članih sta se v finale uvrstila
sedmi nosilec Mark Mesarič
(AsLit), ki je v polfinalu s 6:3,
7:6 (1) izločil prvega nosilca
Tina Kovačiča (ŽtkMb), in
nepostavljeni Miha Velički
(ŽtkMb), ki je bil v drugem
polfinalu s 4:6, 6:1, 6:2 boljši
od še enega nepostavljenega
igralca Zvonimirja Oreškoviča
(Radomlje). Finalni obračun
je z 1:6, 6:2, 6:1 zmagal Mark
Mesarič, ki je tako vknjižil prvi
naslov na članskih turnirjih
Tenis Slovenije. Pri dekletih sta
bili finalistki članica domačega
kluba Žaklin Bokan in druga
nosilka Noka Jurič (ŽtkMb).
Bokanova je v polfinalu s 6:2,
6:0 premagala Barbaro Beliš
(Sl. Gradec), Juričeva je bila s
6:4 (predaja) boljša od Silvije
Peroša (Koper). Finalni obračun je s 6:1, 7:5 zmagala Noka
Jurič, s čimer je prvič v karieri
slavila na članskih turnirjih.

Med mladinkami do
naslova Glavaševa
Tudi tokrat izvrstna novica
prihaja iz mladinskih turnirjev.
V Mostarju smo dobili naslednjo slovensko mladinko, ki se
je vpisala med zmagovalke
turnirjev ITF. To je na turnirju

petega ranga uspelo Primorki
Sheili Glavaš, ki je še drugi teden zapored nastopila na turnirju v Mostarju. Potem ko je
teden pred tem končala kot polfinalistka med posameznicami
in zmagovalka med dvojicami,
je tokrat prvič v karieri stopila
na zmagovalno stopničko tudi
med posameznicami. V polfinalu je s 6:2, 6:4 premagala
italijansko kvalifikantko Francesco Rumi, v finalu pa je bila
s 3:6, 6:3, 6:4 boljša od odlične
14-letne Nizozemke Melisse
Boyden, zmagovalke prvega
mostarskega turnirja prejšnji
teden. V polfinalu je ugnala
Pio Lovrič. Se je pa Sheili tokrat
izmuznila zmaga v konkurenci
dvojic, kjer je nastopala z Ukrajinko Ilizaveto Skorohodovo.
V finalu sta morali premoč
priznati Rusinjama Anastasiji
Lunevi in Kseniji Mihajlovi.
Rusinji sta bili boljši s 6:2, 6:4.
Za Glavaševo je, tako kot za
Lovričevo, odličen začetek sezone, zadnja uspeha pa sta ji na
lestvici ITF prinesla napredovanje na 491. mesto. Po lestvici
je napredovala tudi Lovričeva,
ki je pridobila 20 mest in je
trenutno 365. mladinka sveta.
Še en odličen izid mladink je v
nigerijskem Nairobiju na ITFturnirju četrtega ranga dosegla
Koprčanka Metka Komac.
Uvrstila se je v polfinale, tam pa
izgubila obračun z domačinko,
Sheho Kotecha, ki je bila boljša s 3:6, 7:5, 6:4. Z Romunko
Michaelo Onita sta se uvrstili
v finale konkurence dvojic, ki
pa sta ga morali zaradi slabega
počutja Komčeve predati. Za
Metko Komac je to že drugi
polfinale letos, tudi ona pa hitro napreduje na letvici ITF. Ta
teden je pridobila 92 mest in je
trenutno kot 10. Slovenka na
503. mestu svetovne mladinske
teniške lestvice.
Začela so se zimska ekipna
evropska prvenstva, poimenovana Tennis Europe Winter
Cups. Od petka do nedelje so v
kvalifikacijah v Avstriji nastopali dečki in deklice v starostni
kategoriji do 12 let, ta konec
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V lukni po luč na koncu predora

Jakupovićeva in
Kolarjeva danes na
teren

tedna pa bodo nastopile ekipe
v starostnih kategorijah do 14
in 16 let. Pri dečkih so Slovenijo v Avstriji zastopali Miha
Bajželj, Mark Iztok Lunder in
Žiga Švec. Ekipo je v Leibnitzu
vodil Daniel Šantl. Naši dečki so igrali v skupini z Veliko
Britanijo, Hrvaško, Madžarsko, Luksemburgom, Italijo,
Avstrijo in Bolgarijo. In prav
ekipa Bolgarov je bila prva nasprotnica naših mladih upov,
ki so izgubili z 1:2. Bolgarija se
je uvrstila v polfinale, naši dečki pa so se borili za uvrstitev od
petega do osmega mesta. Prvo
tekmo so igrali z domačini
Avstrijci in zmagali z 2:1. Za
končno peto mesto so igrali z
ekipo Hrvaške in izgubili z 1:2

in tako tekmovanje končali na
šestem mestu. Deklice v postavi Ela Nala Milić, Ana Tara
Praček in Tinkara Vraničar
so pod vodstvom Marka Pora
nastopale v avstrijskem Neudorflu. V skupini s Slovenijo
so bile ekipe Avstrije, Hrvaške, Francije, Italije, Moldavije, Romunije in Srbije. Prvo
tekmo so naše deklice igrale
z Romunkami in jo izgubile
z 1:2. Po tekmah posameznic
je bil izid 1:1, odločilno tekmo
dvojic pa sta zmagali Romunki
s 6:4, 6:4. V boju za uvrstitev
od petega do osmega mesta
so naše deklice igrale z ekipo
Moldavije in zmagale z 2:1, v
tekmi za končno peto mesto pa
so z 2:1 premagale Srbijo.

V članski konkurenci sta ta
teden na delu Dalila Jakupović
in Nastja Kolar. Jakupovićeva je
uspešno nastopila v kvalifikacijah
turnirja v Tajpeju (250.000 dolarjev) in se še četrtič v karieri uvrstila v glavni turnirja WTA-serije.
V finalu kvalifikacij je bila s 3:6,
6:4, 6:3 po dveh urah igre boljša
od 22-letne Kitajke Fangzhou
Liu (WTA 146). Žreb ji je bil
tokrat naklonjen tudi v glavnem
turnirju, saj se bo v prvem krogu
pomerila s kvalifikantko, 20-letno Avstralko Lizette Cabrera, ki
je na lestvici WTA uvrščena 22
mest pred Jakupovićevo, na 152.
mesto. Tekma bo na sporedu danes. Na ITF-turnirju v Šarm el
Šejku (15.000 dolarjev) nastopa
Nastja Kolar, ki se je z dvema kvalifikacijskima zmagama uvrstila
v glavni žreb. V senci obračuna
za Davisov pokal bodo konec
tedna naše ekipe do 14 in do 16
let nastopale v kvalifikacijah zimskega pokala. S precejšnjim optimizmom pričakujemo predvsem
nastop ekipe deklet do 16 let, ki
bo v postavi Živa Falkner, Pia Lovrič in Tjaša Klevišar nastopila v
portugalski Lousadi. Dekleta so
med izkušenejšimi ekipami, saj
že uspešno nastopajo na turnirjih ITF, v preteklosti pa so nas že
navduševala. Leta 2016 so bila
tako v enaki postavi četrta na
zimskem evropskem prvenstvu
in šesta na poletnem, prav slednja uvrstitev pa jim je tega leta
prinesla tudi nastop na ekipnem
svetovnem prvenstvu do 14 let.

