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Tamara petnajstič
V Santa Margheriti Di Puli (nagradni sklad
25.000 USD) je Tamara Zidanšek še petnajstič v
karieri stopila na najvišjo stopničko turnirja ITF.
Njena finalna nasprotnica je
bila italijanska kvalifikantka,
27-letna Anastasia Grymalska,
334. igralka lestvice WTA, ki v
finalni tekmi ni imela nobenih
možnosti za uspeh. Zidanškova je
bila boljša s 6:3 6:1, najboljšo igro
na turnirju pa je prihranila prav
za konec.
Na ITF-turnirju v Antalyi
(15.000 USD) je morala Nina
Potočnik po odlični seriji štirih
zmag v finalu priznati premoč
21-letni Rusinji Varvari Fink,
689. igralki lestvice ITF. V dokaj
izenačenem srečanju je Potočnikova šestkrat izgubila začetni
udarec, sama ga je nasprotnici odvzela štirikrat, a je še deset priložnosti za odvzem servisa ostalo neizkoriščenih in verjetno gre tudi
tu iskati delni vzrok za poraz. Ne
glede na poraz pa je za 21-letno
Ptujčanko po polfinalu v Antalyi
to naslednji odličen rezultat letos,
ko je odigrala 11 srečanj in osemkrat zmagala ter trikrat izgubila.
V karieri je osvojila dva turnirja
ITF, oba leta 2017. Trenutno na
lestvici WTA zaseda 455. mesto.
Blaž Rola je po odličnih uvodnih nastopih na challengerju v
Panama Cityu (50.000 USD)
v finalu moral priznati premoč
35-letnemu Argentincu Carlosu Berlocqu, četrtemu nosilcu
turnirja in trenutno 131. igralcu
lestvice ATP. To je bil njun tretji
medsebojni obračun, še tretjič pa
je slavil Argentinec, ki je tokrat
zmagal s 6:2 6:0. Tekma je trajala
uro in 40 minut, Berlocq pa je bil
tokrat prepričljivo boljši, saj na srečanju ni izgubil nobenega servisa,
Blažu je začetni udarec odvzel
petkrat. Končno razmerje osvojenih točk je bilo 65:40. Za Rolo
je to drugi zaporedni finale na
challengerjih, še enkrat je bil letos
polfinalist. Skupaj je v letu 2018
odigral 16 tekem in zabeležil 11
zmag ter 6 porazov. Finale mu je
prinesel 4240 dolarjev denarne
nagrade, in kar je trenutno zanj
bolj pomembno, 48 ATP-točk,
ki so ga na lestvici pomaknile 27
mest višje, na 166. mesto, kar mu
že zagotavlja nastop v kvalifikacijah OP Francije.

Kje ta teden
Kje so naši igralci in igralke ta
teden? Polona Hercog je na turnirju v Luganu, kjer se bo v prvem krogu pomerila z igralko iz
Tajvana, 32-letno Su-Wei Hsieh,
60. igralko lestvice WTA. Doslej
sta se pomerili dvakrat, vsaka pa
je dosegla po eno zmago.
Blaž Kavčič je že končal nastope na ATP-turnirju serije 250 v
Houstonu in v uvodnem nastopu
izgubil z osmim nosilcem, 26-letnim Američanom Tennysom
Sandgrenom. Ta je bil boljši s 6:2
6:2.
Dalila Jakupović nastopa na
WTA-turnirju v Bogoti, kjer
se je kot zadnja uvrstila v glavni
turnir. Tu se je v prvem krogu
pomerila z 91. igralko lestvice
WTA, 27-letno Alison Riske.
V Santa Margheriti Di Puli na
ITF-turnirju (25.000 USD) še
tretji teden nastopa Kaja Juvan. V
kvalifikacijah je bila uspešna dvakrat in se uvrstila na glavni turnir.
Najprej je premagala Avstralko
Lauro Ashley s 6:1 in 6:1, včeraj
pa je bila boljša še od Francozinje
Salme Djoubri s 6:2, 6:2.
Po petnajstih zaporednih
zmagah in treh osvojenih ITFnaslovih je poraz v prvem krogu
kvalifikacij na ITF-turnirju v
Istanbulu (60.000 USD) doživela Nastja Kolar. S 6:2, 6:0 jo je
premagala 29-letna Romunka
Laura Ioana Andrei.

TK Triglav – zmagovalci lige do 18 let

Tamara Zidanšek

Liga do 18 let
V Mariboru se je s finalnim
obračunom končalo letošnje
ekipno ligaško tekmovanje v kategoriji do 18 let. Pomerili sta se
ekipi domačega ŽTK Maribor
in TK Triglav iz Kranja. Tako kot
oba polfinalna obračuna se je tudi
finale končal z rezultatom 4:3,
naslova državnih prvakov pa se
drugo leto zapored veselijo igralci
in igralke TK Triglav iz Kranja.
Mariborčane je v vodstvo popeljal Miha Velički z zmago s 7:5,
6:4 nad Markom Andrejičem
Goljarjem. Izenačila je Kristina
Novak, ki je Anjo Gal premagala s 6:4, 3:6, 6:1. Domačinom je
novo vodstvo z 2:1 priigral Borut
Šraj z zmago s 6:2, 2:6, 6:4 nad
Maksom Lukmanon. Novo izenačenje je prinesla Tjaša Klevišar, ki je z 1:6, 6:4, 6:4 premagala
Noko Jurič. Prvo vodstvo s 3:2 je
ekipi iz Kranja priigral Tom Ašič
Kovač, ki je s 6:1, 6:7, 6:2 premagal Miho Peruša. Še tretje izenačenje na srečanju je prinesel prvi
obračun dvojic med domačima
predstavnikoma Miho Veličkim
in Niko Radišić ter gostujočo
dvojico Tomom Ašičem Kovačem in Tjašo Klevišar. Domačina sta bila boljša s 6:1, 6:3. O zmagovalcu srečanja in s tem o ekipi,
ki bo osvojila naslov državnega
prvaka, je odločal zadnji obračun
dvojic. Pomerili so se Borut Šraj in

Anja Gal na strani domačinov ter
Mark Andrejič Goljar in Kristina Novak na strani gostov. S 6:3,
3:6, 10:7 sta zmagala igralca gostujoče ekipe in naslov državnih
prvakov je odšel v Kranj.

Lestvici
Lestvici WTA in ATP sta
ta teden prinesli napredovanja
našim najboljšim igralkam in
igralcem. Polona Hercog je pridobila tri mesta in je 80. igralka
sveta, Dalila Jakupović je prav
tako napredovala za tri mesta in
je na 141. mestu, Tamara Zidanšek je pridobila osem mest in je
na 163. mestu, Nastja Kolar je

napredovala za 14 mest in je na
370. mestu, Nina Potočnik pa je
pridobila dve mesti in je na 455.
mestu. Med moškimi sta Aljaž
Bedene in Blaž Kavčič nekaj izgubila, Bedene pet mest in je zdaj
na 53. mestu, Blaž Kavčič pa eno
mesto in je zdaj 128. Kar za 27
mest je napredoval Blaž Rola, ki
na novi lestvici po finalu v Panami zaseda 166. mesto. (bm)

Davisov pokal
V Londonu so opravili žreb
parov za obstanek v svetovni
skupini v Davisovem pokalu.
Igralci iz Velike Britanije
se bodo za obstanek v
elitni skupini pomerili z
Uzbekistanci, naši severni
sosedi Avstrijci pa bodo gostili Avstralce. Med 14. in 16.
septembrom so na sporedu
še dvoboji med Argentino in
Kolumbijo, Švico in Švedsko,
Srbijo in Indijo, Kanado in
Nizozemsko, Madžarsko in
Češko ter Japonsko in Bosno
in Hercegovino. Zmagovalci
omenjenih dvobojev bodo
zadržali status v svetovni
skupini v Davisovem pokalu.
Polfinalna para svetovne
skupine sta Francija –
Španija in Hrvaška – ZDA;
tudi ta dva mikavna dvoboja
bosta na sporedu med 14. in
16. septembrom.
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ITF toži
za 10
milijonov

Američanka Madison
Brengle na sodišču na Floridi
toži mednarodno teniško
zvezo ITF za deset milijonov
dolarjev. Zakaj? Ker so ji med
dopinškim preverjanjem
kljub redki bolezni z injekcijo
vzeli kri iz roke. Brenglova
je že deset let profesionalna
igralka tenisa in je trenutno
na 83. mestu lestvice WTA.
Zvezo obtožuje, da so ji
vzeli kri z injekcijo, čeprav
so vedeli, da boleha za
redko bolezensko motnjo
»lokalnega bolečinskega
sindroma« – to naj bi bila
kronična bolečina, ki se po
navadi pojavi na zgornjih
ali spodnjih okončinah. V
tožbi Madison poudarja,
da uporaba injekcije pri
njej povzroči ekstremno
bolečino, srbečico in celo
tesnobnost. Tak poseg v
njeno telo je povzročil, da
je morala odpovedati nekaj
turnirjev, poleg tega pa je za
vedno izgubila moč v desni
roki, s katero servira.
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»Brenglova je imela za
svoje telo tako hud medicinski poseg, da ne more
več servirati s tako močjo,
kot je to počela zadnjih
deset let,« so zapisali v tožbi
proti ITF in dodali: »Roka
ji je zatekla, Madison pa
je utrpela hude fizične in
čustvene posledice neprimernega posega.«
V tožbi proti ITF navajajo,
da so na mednarodni zvezi
menili, da Brenglova preprosto občuti strah pred injekcijami, zato so ji dovolili, da je
leto dni izvzeta iz testiranja
krvi. Toda v tožbi trdijo, da je
bila škoda narejena že prej.
Toda kako naj bi potem pri
tenisačici opravili odvzem
krvi za dopinško testiranje?
Kako pa ji odvzamejo kri,
ko gre po pregledu pri
zdravniku v laboratorij? (jz)

