TENIS

SREDA, 25. APRIL 2018

TENIŠKI UTRINKI

15

Še en izvrsten teden je za našimi mladimi igralci in
igralkami na mednarodnih turnirjih. Med članicami pa se
je na WTA-turnirju v Istanbulu izkazala Polona Hercog,
medtem ko je Dalila Jakupović izpadla.

Bor Artnak se je v Tirani še drugi
teden zapored povzpel na zmagovalno
stopničko na turnirju Tennis Europe
v starostni kategoriji do 14 let. Tudi
tokrat se je v finalu pomeril s Francozom Leom Clauzelom in ga še drugič
premagal. Tokrat je slavil s 6:4, 7:6 (6).
Zbirko je tako po zmagi v Podgorici
leta 2017 in v Tirani prejšnji teden povečal na tri. Na lestvici Tennis Europe
do 14 let se je povzpel na visoko 22.
mesto. Popolno slovensko slavje sta
dopolnili Pia Marija Rebec in Brina
Šulin. Naši mladi igralki sta se na drugem turnirju odlično znašli, potem
ko sta prejšnji teden obe, tudi zaradi
neizkušenosti, dokaj hitro končali z
nastopi. Tokrat sta gladko opravili z
vsemi nasprotnicami in o zmagovalki turnirja odločili v medsebojnem
obračunu. Z 1:6, 6:2, 6:3 je bila boljša
Pia Marija, ki se je prvič v karieri na
turnirjih Tennis Europe povzpela na
najvišjo stopničko. Da pa je bilo slavje
res popolno, sta poskrbeli še z zmago
v konkurenci dvojic, kjer sta v finalu s 6:3, 6:2 premagali tretji nosilki,

Ukrajinko Stanislavo Šulženko in
Bolgarko Julio Zlatevo. Niso pa veliko zaostajali mladinci in mladinke na
mladinskem ITF-turnirju 5. ranga v
Subotici, kjer sta se Tin Krstulovič in
Tjaša Klevišar uvrstila v finale konkurence posameznikov. Velenjčan Krstulovič se je za prvi naslov na turnirjih
ITF v karieri boril s šestim nosilcem
Srbom Hamadom Medjedovićem in
izgubil z 2:6, 7:5, 2:6. Za Tina je to
najboljši rezultat v karieri, saj se še nikoli ni uvrstil dlje kot v osmino finala.
Za finalistko pri dekletih, 16-letno
Klevišarjevo, je bil to deveti nastop
na turnirjih do 18 let, na katerem je
prvič nastopila v finalu. Tega je sicer
s 6:0, 3:6, 5:7 izgubila z Eszter Meri,
a potrdila, da je v dobri formi, saj je
na začetku meseca osvojila mednarodni turnir TE do 16 let na Reki. Po
novem je enajsta najboljša Slovenka na
741. mestu lestvice ITF. Med posameznicami je izvrsten rezultat z uvrstitvijo
v polfinale dosegla tudi Ljubljančanka
Ema Horvat, ki jo je premagala Merijeva. V konkurenci dvojic so s tremi
finalnimi nastopi slovenski tenisači
potrdili dobro formo. Pri fantih sta se
za naslov med sabo pomerila Tin Krstulovič, ki je igral s Srbom Nemanjo
Subanovićem, in Mariborčan Marko
Kovačevič, ki je moči združil s Poljakom Alanom Bojarskim. Na zmagovalno stopničko sta stopila Krstulovič
in Subanović, ki sta v finalu zmagala s
6:1, 6:4. V finalu dvojic je pri dekletih
nastopila Tjaša Klevišar, ki je igrala v
paru s Hrvatico Mateo Boderistanac.
Finalno srečanje sta s 3:6, 2:6 izgubili
z Madžarko Luco Janosi in Slovakinjo Eszter Meri. Na turnirju TE do 14
let je v Solinu nastopil Aljaž Kirbiš in
izgubil v četrtfinalu. Po dolgem času
je na ženskem ITF-turnirju ponovno
nastopila Litjanka Pia Čuk. V tunizijskem Hammametu (15.000 dolarjev)
se je uvrstila v četrtfinale, kjer je izgubila z 18-letno Rusinjo Amino Anšba.
Ruska najstnica je bila po dobrih dveh
urah boljša s 7:6 (5), 6:3.
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Mladinci osvajali,
članici polovično
Domača turnirja
Vidoviču in Gorinškovi
Doma so ta teden nastopali igralci
in igralke na finalnih turnirjih do 12
let ter fantje in dekleta na OP Zala do
16 let. Starejši so igrali na Ptuju, kjer je
turnir brez večjih težav osvojil trenutno
vodilni igralec lestvice do 16 let, domačin Blaž Vidovič (Ptuj). V finalu je s 6:1,
6:2 premagal Aljaža Jerana (Radom).
Pri dekletih je slavila druga nosilka Tara
Gorinšek (Ptuj), ki je v finalu s 6:4, 6:3
premagala klubsko kolegico in prvo nosilko turnirja Tajo Lončarič s 6:1, 6:0.
Finale B-turnirja je dobil Martin Topič
(Ltc). V konkurenci dvojic sta Sebastian
Dominko in Marsel Žnuderl (ŽtkMb)
v finalu s 7:5, 0:6, 10:7 premagala domača favorita Blaža Vidoviča in Žigo
Kovačiča. V finalu konkurence dvojic
sta bili domačinki Taja Lončarič in Tara
Gorinšek s 6:3, 6:3 boljši od Line Božičnik (Maja) in Pie Poglajen (AsLit).
Dečki so na finalnem A-turnirju do 12
let nastopali v Litiji. V finalu je Luka
Videnovič (Tr-Kr) s 6:2, 6:3 premagal
prvega nosilca in klubskega soigralca
Miho Bajžlja. Dečki so v Litiji odigrali
tudi turnir dvojic, kjer sta slavila Nal
Sok in Marko Požonec, ki sta v finalu s
6:2, 6:2 premagala Marka Čačkova in
Luko Videnoviča. V B-turnirju dečkov
v Novi Gorici je slavil Niccola Gianesi,
ki je bil v finalu s 6:3, 3:6, 6:3 boljši od
Matica Surle (Domžale). Zmagovalka
A-turnirja deklic v Novi Gorici je postala Lija Mumlek (ŽtkMb), ki je s 6:3,
6:2 premagala Maribel Križaj (Šplus)
s 6:3 6:2. V finalu B-turnirja deklic se
je naslova veselila Kaja Najzer. Tudi ta
teden bomo spremljali številne slovenske nastope na mednarodnih turnirjih,
saj bodo mladinci in mladinke igrali na
turnirjih po vsej Evropi. Metka Komac
je z zmago začela nastope na ITF-turnirju v Romuniji, na turnirjih Tennis
Europe pa so bili v Zagrebu za začetek
uspešni Aljaž Kirbiš, Maj Premzl, Tristan Flander, Petja Drame, Leontina
Stojanovič, Ula Jamar in Ana Lanišek.

Prav tako je v uvodnem nastopu v Brnu
zmagala Annika Planinšek. Med članicami se je Dalila Jakupović na WTAturnirju v Istanbulu z dvema kvalifikacijskima zmagama uvrstila v glavni
turnir, a je tam na tekmi prvega kroga z
Romunko Irino Camelio Begu izgubila
s 5:7, 0:6. V prvem krogu je nastopila
tudi Polona Hercog proti Belorusinji
Arini Sabalenki in slavila s 6:2, 7:5. V
prvem krogu je bil na turnirju serije
challenger v Tallahasseeju neuspešen
Blaž Rola, ki ga je s 6:3, 6:0 premagal
Marc Polmans. Rola je lani turnir osvojil in bo tako na novi lestvici ATP izgubil okrog 50 mest. Na turnirjih nižjega
ranga serije ITF sta bila v kvalifikacijah
uspešna Nik Razboršek v Antalyi in
Nika Radišič v Tučepih. Tu se je v glavnem turnirju pridružil Veroniki Erjavec.
V Hammametu je v glavnem turnirju
že nastopila Pia Čuk in v prvem krogu s
6:4, 6:3 premagala Francozinjo Emeline
Dartron. V finalu kvalifikacij je izgubila
Maja Makorič. Še dober mesec pa nas
loči od naslednjega velikega vseslovenskega teniškega dogodka, Igrajmo tenis,
ki se bo odvijal v Ljubljani, v športnem
centru Millenium, 26. in 27. maja. Več
o vsem skupaj lahko preberete na www.
tenis-slovenija.si. (bm)

