TENIS

SREDA, 21. MAREC 2018

OD TOD IN TAM TER TJA IN NAZAJ

Nekje še sneži,

drugje pa se sončijo

Benjamin Beliš in Jošt Plestenjak

Čeprav se zima še ni povsem poslovila, se na domačih igriščih
zaključuje zimska sezona 2017/18.
Zadnje turnirje, ki štejejo za le- tri nosilce, v finalu pa je moral
stvico TS, ta se bo pred začetkom premoč priznati Marku Iztoku
poletne sezone spremenila 1. apri- Lundru (Rafa). V tesnem obrala, so odigrali člani in članice ter čunu je Lunder slavil s 7:6 (7), 5:7,
dečki in deklice do 12 let. Zimsko 6:4. Lunder je v polfinalu s 6:1,
sezono bodo zaključili konec tega 6:2 izločil Marka Retlja (Otočec),
tedna najmlajši v kategoriji 8–11 Sok je bil s 6:1, 1:0 (predaja) boljši
let v Ljubljani.
od Marka Bernarda (Triglav).
OP za člane in članice je gostil B-turnir dečkov je osvojil Nejc
TK Branik Maribor. Ob skro- Cvetko (Bobi), ki je v finalu z 2:6,
mni udeležbi sta se zadnje zmage 6:2, 6:4 premagal Nereja Benev zimski sezoni veselila Benjamin dičiča Vidoviča (ŽTK Maribor).
Konec tedna sta doma manjBeliš (Slovenj Gradec) pri članih
kali vodilni igralki lein Anja Gal (ŽTK Maribor) pri članicah.
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5:7, 7:5 premagal
Mikovič. Vsi so
Jošta Plestenjaka
uspešno nastopili
(Slovan). Slednji je bil v
na turnirju TE do 12 let
polfinalu s 4:6, 6:2, 6:3 boljši od v Vrsarju. Z zmago med posameAndreja Šušteršiča (Max). Med znicami se je izkazala Milićeva,
članicami je po pričakovanjih konec februarja je dopolnila 12
slavila Galova, ki je v finalu s 6:4, let. Potem ko je do finala v petih
6:2 premagala klubsko soigralko dvobojih nasprotnicam oddala
samo šest iger, tudi v finalu ni
Moni Potrč.
Mlajši so nastopali v Krškem in bila radodarna. Rusinjo JekateriLjubljani. TK Krško je bil doma- no Pereligino je premagala s 6:3,
čin A- in B-turnirja deklic do 12 6:0. V letošnjem letu tako ostaja
let. Svoj prvi A-turnir v karieri je neporažena. Z Vraničarjevo sta
osvojila Ana Tara Praček (Koper), dobro nastopili tudi v dvojicah,
ki je na turnirju nasprotnicam a sta morali zaradi zdravstvenih
oddala samo osem iger. V fina- težav Vraničarjeve polfinale prelu je bila s 6:2, 6:0 boljša od Lije dati. Sta se pa zmage v dvojicah
Mumlek (ŽTK Maribor). Sled- veselila Murskosobočan Žiga
nja je v polfinalu s 6:3, 6:2 izločila Švec in Ljubljančan Mak MikoZalo Vnuk (Tal), Pračkova je bila vič. V finalu sta s 7:5, 6:3 premav polfinalu s 6:3, 6:0 boljša od gala domačina Dujo Markovino
Pie Petelinšek (ŽTK Maribor). in Antonia Voljavca.
B-turnir deklic je osvojila Zala
Bizjak (Celje). V finalu je igrala s Nika uspešno v Turčiji
klubsko soigralko Emo Kapus. Ta
Uspešno na članskih turnirje srečanje po izgubljenem prvem
nizu s 3:6 in pri zaostanku 0:1 v jih nastopa Nika Radišič, ki je v
ponedeljek praznovala 18. rojstni
drugem nizu predala.
Dečke je v Ljubljani gostil TK dan. V Antalyi (15.000 USD) je
Šport plus. Nal Sok (TC Lju- zelo dobro igrala do polfinalu, ko
bljana) je na poti do finala izločil je bila njena nasprotnica Rusinja

Amina Anšba. Na srečanju, ki je
trajalo kar tri ure in 11 minut in
v katerem je Nika v tretjem nizu
vodila že s 5:1, je Rusinja na koncu slavila s 4:6, 6:2, 7:5. Vsekakor zamujena priložnost, a tudi
dragocena izkušnja. Nika je na
svojem četrtem profesionalnem
turnirju z uvrstitvijo v polfinale
dosegla uspeh kariere. Dobro je v
Antalyi nastopila tudi Veronika
Erjavec, ki se je uvrstila v četrtfinale, tu pa jo je s 6:2, 6:0 izločila
prav Nikina polfinalna krvnica
Anšba, ki je bila leta 2016 na šestem mestu mladinske svetovne
lestvice.
Na mladinskem ITF-turnirju
1. ranga v Vrsarju so se skozi kvalifikacije uspešno prebili Matic
Dimic, Blaž Vidovič, Lian Benedejčič, Marija Vičič, Tara Gorinšek in Tjaša Klevišar, ki se bodo
v glavnem žrebu pridružili Filipu
Jeffu Planinšku, Sheili Glavaš,
Kristini Novak, Živi Falkner,
Pii Lovrič, Metki Komac, Tini
Cvetkovič, Emi Horvat in Radišičevi. Na ITF-turnirju 4. ranga
na Malti je bil v kvalifikacijah in
prvem krogu glavnega turnirja
uspešen Borut Šraj, v drugi krog
pa se ni uspelo uvrstiti Mihu Veličkemu.

In še »ta veliki«
Dalila Jakupović je prejšnji
teden nastopila na turnirju v
Shenzhenu (60.000 USD) in se
med posameznicami poslovila v
drugem krogu, v katerem jo je s
6:4, 5:7, 6:3 premagala 19-letna
Slovakinja Viktorija Kuzmova,
113. na lestvici WTA. Se je pa
tudi na tem turnirju Dalila, tako
kot teden prej v Zhuhaiu, uvrstila
v polfinale dvojic. S soigralko Priscillo Hon sta v četrtfinalu s 6:4,
4:6, 10:2 premagali Tajko Šu-Jing
Hsieh in Kitajko Qiu Yu Ye, v
polfinalu pa sta ju s 6:3, 6:4 premagali Rusinja Ana Kalinskaja in

Kuzmova. Dalila ta teden nastopa na turnirju v Canberri (60.000
USD). Na turnirju serije futures v
Opatiji so se do finala kvalifikacij
prebili Tom Kočevar Dešman,
Mike Urbanija in 19-letni Anže
Arh. To je tretji turnir hrvaške serije, uvrstitev v glavni turnir pa je zahtevna naloga, saj je treba zmagati
kar štirikrat. Na prejšnjih dveh
turnirjih je najboljši izid dosegel
Nik Razboršek, ki se je v Poreču
s petimi zaporednimi zmagami
uvrstil v četrtfinale, na poti do tja
izločil prvega nosilca, 228. igralca
lestvice ATP, Čeha Zdeneka Kolarja, nato pa je moral četrtfinale
zaradi poškodbe predati.
Na ATP-mastersu v Miamiju je
nasprotnika v prvem krogu dobil
tudi Aljaž Bedene. Žreb mu je v
prvem krogu namenil leto dni
mlajšega, 27-letnega Rusa Jevgenija Donskoja, na lestvici ATP na
88. mestu. Donskoj je letos nastopil na devetih turnirjih ter sedemkrat zmagal in osemkrat izgubil,
na zadnjih dveh turnirjih v Dubaju in Indian Wellsu je izgubil v
četrtfinalu oziroma v drugem krogu. To bo njuno tretje medsebojno srečanje, obe predhodni pa sta
odigrala leta 2012, ko sta zmagala
vsak po enkrat. Po slabem nastopu
in porazu v prvem krogu na challengerju v Shenzhenu se prekletstva
porazov, v letošnji sezoni jih je na
12 srečanjih zabeležil 10, ne more
rešiti Blaž Kavčič. Tudi v Qujingu
turnir zapušča že po prvem krogu,
v katerem ga je s 6:3, 6:2 premagal
22-letni Poljak Kamil Majchrzak,
214. igralec lestvice ATP. Bolje je
v Qujingu začel Blaž Rola, prejšnji teden prav tako poraženec
v prvem krogu Shenzhena, ki je
tokrat s 6:3, 6:2 premagal domačina, 24-letnega Yecong Heja, 626.
igralca lestvice ATP. Zdaj ga čaka
25-letni Italijan Salvatore Caruso,
177. igralec lestvice ATP. Ta se je
na turnirju v Shenzhenu prejšnji
teden uvrstil v četrtfinale. (bm)
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