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Pomlad je vse bližje
Z uvrstitvijo v finale 25.000 dolarjev vrednega ITF-turnirja
v brazilskem Sao Paulu je Tamara Zidanšek uspešno končala
kratko, štirinajstdnevno, južnoameriško turnejo.
Slednja ji je na lestvici WTA prinesla
napredek za 28 mest in s tem vrnitev med
najboljših 150 igralk na svetu. Ta teden
je kot tretja Slovenka na 177. mestu. Po
enajstih zaporednih zmagah in osvojitvi
naslova v Curitibi teden dni prej je bila
v Sao Paulu njena nasprotnica v finalu
21-letna Avstrijka Julia Grabher, 251.
igralka lestvice WTA. Teden prej sta se
igralki pomerili v polfinalu; s 5:7, 7:6 (5),
6:4 je takrat slavila Zidanškova, tokrat
pa se ji je Grabherjeva oddolžila za poraz ter po uri in tri četrt igre zmagala s
6:4, 3:6, 6:2 ter osvojila prvi naslov letos in šestega v karieri. Ob zelo dobrem
prvem servisu (62 %) je Tamara slabše
izkoriščala drugi servis (32 %), tako da
je Grabherjevi ponudila 11 priložnosti
za brejk, Avstrijka pa jih je izkoristila pet.
Zidanškova si je priigrala šest priložnosti
in tri tudi izkoristila. Tamara je v polfinalu igrala z Mariano Duque Marino,
28-letno Kolumbijko, prvo nosilko turnirja in trenutno 114. igralko sveta. Za
zmago s 5:7, 7:5, 6:2 je potrebovala uro
in sedemnajst minut.
Zelo dobro je na ženskem turnirju
ITF (15.000 USD) v tunizijskem Hamametu nastopila tudi Veronika Erjavec.
V polfinalu je morala priznati premoč
18-letni vrstnici iz Romunije Amaliji
Andreei Rosci, ki je na lestvici WTA
uvrščena na 467. mesto, torej 511 mest
pred našo igralko. V izenačenem obračunu je bila Romunka boljša s 4:6, 6:2, 6:1.
Osemnajstletna Erjavčeva je kljub temu
dosegla odličen izid in svoj drugi polfinale na članskih turnirjih ITF; doslej jih
je odigrala le osem, kar je dobra napoved
pred nadaljevanjem sezone.
Pia Lovrič, 15-letna Domžalčanka, se
je na mladinskem ITF-turnirju v Luksemburgu uvrstila v četrtfinale. Lovričeva, ki je bila šesta nosilka turnirja, je v
drugem krogu s 4:6, 7:6 (2), 6:2 premagala 15-letno Avstralko Nadine Smith
(ITF 647). V četrtfinalu je igrala s prvo
nosilko, 17-letno domačinko Eleonoro
Molinaro, 73. mladinko sveta. Molinarova je zmagala s 6:1, 6:2 in zabeležila
še enajsto zaporedno zmago na zadnjih
dvanajstih tekmah. V Luksemburgu je
nastopila tudi Radovljičanka Tina Cvetkovič, ki je izgubila v drugem krogu. Peta
nosilka turnirja Francozinja Ana Marija
Jovanović (259) ni dovolila presenečenja
in je Tino premagala s 6:3, 6:4. Cvet-

kovičeva in Lovričeva sta nastopili še v
dvojicah, kjer sta se v četrtfinalu merili
z Belgijko Victorio Kalaitzis in domačinko Molinaro. Slovenki sta zmagali s
4:6, 7:6 (7), 18:16. Polfinalni obračun z
Nizozemkama Kim Hansen in Marqiriet Timmermans sta izgubili s 3:6 7:6
(5) in 6:10.
Na močnem turnirju 1. ranga Tennis
Europe (TE) do 14 let v Stockholmu se je
Litijan Bor Artnak po odličnem nastopu
med posamezniki, kjer je izgubil v četrtfinalu, izkazal tudi v dvojicah, kjer sta se
s srbskim soigralcem Luko Jovanovićem
uvrstila v finale. V četrtfinalu sta s 6:1,
7:6 (3) premagala Finca Oliverja Byskata
in Lucasa Forsstroma, v polfinalu pa sta
bila z 2:6, 6:1, 10:6 boljša od belgijskonemške kombinacije Alexsander Blockx/
Marc Majdžandžić. V finalu sta igrala s
Hrvatoma Luko Mikrutom in Bartolom
Borsejem ter izgubila z 2:6, 2:6.
Še drugi teden sta na turnirju TE do
16 let v Rotterdamu nastopila Gal Emeršič Potočnik in Sebastian Dominko. Gal
je v tretjem krogu s 6:2, 7:5 izločil Italijana Belita Massacrija, za uvrstitev v polfinale pa se je boril z domačinom Luco
Van den Bergom, ki je v tretjem krogu s
6:1, 6:3 premagal Sebastiana Dominka.
Tudi Galu ni uspelo zlomiti Nizozemca,
ki je bil boljši s 6:2 6:2.

Domači boji
V Mariboru je potekalo OP ZALA 16
za dekleta in OP ZALA 16 B za fante, v
Ljubljani pa OP ZALA 16 A za fante.
Pri dekletih je vse nasprotnice pokorila
igralka domačega kluba ŽTK Maribor,
13-letna Petja Drame. V finalu je brez
oddane igre s 6:0, 6:0 premagala nekaj
mesecev mlajšo Mašo Viriant (Radomlje). Finalistki sta na letvici TS do 14
let uvrščeni druga za drugo, Petja na tretje in Maša na četrto mesto. Na lestvici
TS do 16 let pa sta trenutno še nizko –
Viriantova na 22., Drametova pa na 64.
mestu. Za Petjo, letošnjo finalistko DP
do 14 let, je bil to šele drugi nastop v kategoriji do 16 let in prva zmaga. Fantje so
v A-turnirju nastopali v Ljubljani. Turnir je zanesljivo osvojil Lazar Milićević
(LTC). V finalu je s 6:0, 6:2 premagal
Patrika Kumra Špegla (ŠTK Velenje),
ki je na slovenskih turnirjih začel nastopati šele v zadnjem letu, pred tem pa je

živel in treniral v tujini. Miličević prihaja iz Srbije, trenira in živi pa v Ljubljani.
Za Miličevića je to prva zmaga na OP
Tenis Slovenije. B-turnir je osvojil Nik
Gmajnar (TK Maja), ki je v finalu s 6:3,
6:2 premagal domačina Jerneja Stoniča
(ŽTK Maribor).

Podpora Kaji in Tamari
Kaja Juvan in Tamara Zidanšek res
spadata med najboljše in najobetavnejše
mlade igralke, kar so z dodelitvijo donacij
obema, vsaki iz drugega sklada, potrdili
tudi pri mednarodni teniški zvezi ITF.
Na predlog Tenis Slovenije je bila Juvanova kot največji up slovenskega tenisa izbrana med enajstimi igralci in igralkami
z vsega sveta kot prejemnica donacije v
višini 25.000 USD. Gre za program ITF
International Junior Player Grants, ki v
letu 2018 izbranim igralcem in igralkam
zagotavlja skupni znesek v višini 325.000
USD. ITF je podelila nepovratna sredstva igralcem in igralkam, ki izpolnjujejo
določene kriterije, povezane s starostjo,
uvrstitvijo na lestvici in regionalno razporeditvijo, ter izkazujejo izjemen potencial. Pet igralcev in šest igralk je prejelo po
25.000 dolarjev, še štirje pa so prejeli po
12.500 USD. Juvanova je s trenerjem ta
teden na Norveškem v teniški akademiji
nekdanjega drugega igralca sveta Magnusa Normana.
Tenis Slovenija je za sofinanciranje
programa pri ITF podal kandidaturo
tudi za 20-letno Zidanškovo. Grand
Slam Development je sklad za razvoj
tenisa v znesku okrog 500.000 USD,
v katerega vsako leto prispevajo organizatorji turnirjev za grand slam. Sklad
med drugim tudi neposredno finančno
pomaga igralcem in igralkam pri pokrivanju stroškov. Tamara je tako prejela
donacijo v višini 25.000 USD z obvezo,
da mora 25 odstotkov sredstev vrniti v
sklad, ko oziroma če se uvrsti med sto
igralk na lestvici WTA. Med prejemniki
sredstev iz tega sklada so bili v preteklosti
med drugimi tudi Simona Halep, Gustav Kuerten, Grigor Dimitrov in Li Na.
Slovenska moška teniška reprezentanca se bo v II. evroafriški skupini Davisovega pokala za obstanek pomerila s
Turčijo. Dvoboj bo na peščenih igriščih
centra Marina SR v Portorožu v soboto
in nedeljo, 7. in 8. aprila 2018. (bm)
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