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MARIBOR SREDIŠČE TENIŠKE MLADEŽI

Na mednarodnih mladinskih teniških turnirjih je za našimi igralci
in igralkami še en uspešen teden.
Maribor je še ta teden prestolnica slovenskega tenisa, saj
po turnirju Tennis Europe v
starostnih kategorijah do 14 in
16 let, Grawe Open 2018, ki
ga je z več kot 300 udeleženci
pod streho uspešno spravil
ŽTK Maribor, ta teden turnir
v enakih starostnih kategorijah
in s približno enakim številom
igralcev in igralk na tradicionalnem Bergantovem memorialu
gosti TK Branik.
Kljub močni mednarodni
konkurenci so naši igralci na
turnirju Grawe Open dvakrat
stopili na zmagovalne stopničke. Med fanti do 16 let je slavil Ptujčan Blaž Vidovič, ki je
turnir odigral v velikem slogu
in tudi v finalu nasprotniku,
Hrvatu Franu Mitroviću, ni
ponudil nobenih možnosti za
zmago. Blaž je izgubil zgolj štiri
igre in v finalu zanesljivo slavil
s 6:1, 6:3. To je zanj prvi naslov
na turnirjih Tennis Europe v
karieri, ne pa tudi prvi finale.
Leta 2016 je bil finalist turnirja
Grawe Open in teden dni kasneje Bergantovega memoriala,
oba turnirja je igral v starostni
kategoriji do 14 let. En finale
si je priigral tudi že v starostni
kategoriji do 18 let, na turnirju
ITF 5. kategorije v Baru. Blaž
je sicer vodilni igralec lestvice
Tenis Slovenija do 16 let, v letu
2017 je bil finalist poletnega in
zimskega državnega prvenstva
v tej starostni kategoriji, leta
2016 pa poletni državni prvak
do 14 let. Vidović ta teden nadaljuje na ITF-turnirju v Budimpešti.
Drugo slovensko zmago na
turnirju sta v konkurenci dvojic vknjižila domača igralca Gal
Emeršič Potočnik in Sebastian
Dominko. Lep uspeh je z uvrstitvijo v polfinale do 14 let
dosegel naš vodilni igralec v tej
starostni kategoriji Bor Artnak.
Ta je po 13 zaporednih zmagah
in dveh osvojenih naslovih na
turnirjih TE v polfinalu moral,

v tesnem obračunu, premoč
priznati Švicarju Raffaelu Marianiju, 42. igralcu lestvice TE.
Švicar je bil boljši s 6:7 (6), 6:2,
7:5.
Turnir deklet do 16 let je
osvojila Hrvatica Tara Wurth,
med dečki do 14 let je bil najboljši Belgijec Noah Merre, turnir deklic do 14 let pa je osvojila
Švicarka Chelsea Fontenel.
Na Bergantovem memorialu so znani vsi slovenski predstavniki, ki so uspešno opravili
s kvalifikacijami. Pri deklicah
do 14 let se je izmed 12 Slovenk
v glavni turnir uvrstila samo
Eva Muller Uhan. Pri dečkih
do 14 let je v kvalifikacijah nastopilo 17 slovenskih igralcev,
v zadnji krog kvalifikacij pa
sta se uvrstila Teo Kurtagič in
Nejc Škorjanc, ki sta med sabo
odločila o udeležencu glavnega
turnirja. S 4:6, 6:2, 6:2 je bil
boljši Škorjanc. Pri dekletih do
16 let je v kvalifikacijah igralo
devet Slovenk, v glavni turnir
sta napredovali Meta Marenk
in Alja Belinger. Pri fantih do
16 let je v kvalifikacijah nastopilo 18 Slovencev, v zadnji krog
kvalifikacij so se uvrstili Jaka
Protič Žakelj, Nejc Žunič, Simon Javoršek, Martin Grilj in
Taj Dolenc, tu pa nobenemu
ni uspelo zmagati. V glavnem
turnirju dečkov do 14 let bo
prvi nosilec tudi tokrat Artnak,
poleg njega bo nastopilo še 12
Slovencev. Pri deklicah do 14 let
je najvišje postavljena Slovenka
Brina Šulin, ki je peta nosilka,
poleg nje bo nastopilo še 12
slovenskih igralk. V turnirju
fantov do 16 let je najvišje postavljen domačin Gal Emeršič
Potočnik, ki je šesti nosilec, poleg njega bo nastopilo še osem
Slovencev, pri dekletih med nosilkami ni Slovenk, nastopilo pa
bo 10 slovenskih igralk.
Ta konec tedna pa se bo
mednarodno teniško dogajanje
iz Maribora preselilo v Koper,
kjer bodo potekali turnirji za

najmlajše, zaključili se bodo s
tradicionalno tombolo, začel pa
se bo tudi tradicionalni turnir
Tennis Europe v starostni kategoriji do 12 let, Luka Koper
Junior Open 2018.
Na mladinskem ITF-turnirju 5. ranga v Skopju je do drugega polfinala v karieri prišla
Ema Horvat. V polfinalu jo je
s 6:4, 6:2 premagala 16-letna
Estonka Saara Orev (ITF 619).

Od Švedske
do Izraela
Na futuresu v švedski Karlskroni je po sušnem obdobju
ponovno odlično zaigral Mike
Urbanija, ki se je uvrstil v finale. Osvojitev drugega naslova v
karieri, prvič je Mike na zmagovalni stopnički stal leta 2013
na Hrvaškem, mu je preprečil
24-letni Američan Alexander
Ritschard (ATP 927). V finalu
je bil boljši s 6:2, 2:6, 6:1.
Brez drugega polfinala v
karieri pa je po odličnih nastopih na ženskem ITF-turnirju
v madžarskem Kaposvarju
(15.000 USD) ostala Nika Radišič. Naša mladinka je morala
po štirih zmagah, dve je dosegla v kvalifikacijah, v petem
nastopu premoč priznati Rusinji, 20-letni Mariji Marfutini,

Igrajmo tenis
Prihodnji konec tedna
Tenis Slovenija vabi vse
ljubitelje tenisa v ljubljanski
BTC, kjer se bo pred športnim
centrom Millenium odvijal
velik teniški dogodek Igrajmo
tenis. Pričakujejo več kot
300 mladih nadobudnežev,
ki se bodo merili na turnirjih
v mini, midi ter tenisu do 10
in 11 let, velika udeležba pa
se pričakuje tudi na tako
imenovani teniški olimpijadi,
na kateri bodo v različnih
spretnostnih vajah nastopili
dečki in deklice, stari do 11 let.

trenutno 478. igralki lestvice
WTA, leta 2014 pa 18. mladinki sveta. Marfutina je v karieri
osvojila že sedem turnirjev ITF,
a se ji je doslej najvišje uspelo
prebiti na 354. mesto leta 2016.
Nika Radišić, na lestvici
WTA zaseda 1056. mesto, se je
uvrstila v njen drugi četrtfinale
letos, še enkrat je bila polfinalistka. Nika je dobro nastopala
tudi v dvojicah, kjer se je s soigralko Gabriello Da Silva Fick
iz Avstralije uvrstila v polfinale,
tu pa sta z 2:6, 2:6 izgubili z
Madžarkama Anno Bondar in
Panno Udardy.
Z zmago je nastope na ITFturnirju v izraelskem Tiberiasu
(15.000 USD) ta teden začela
Nastja Kolar. Prva nosilka turnirja je v uvodnem nastopu s
6:1, 6:2 premagala domačinko
Majo Tahan.

V Velenju
Na domačih igriščih sta bila
članska turnirja. Člane in članice je gostil ŠTK Velenje. Turnir deklet je osvojila 10. igralka
ženske lestvice TS, Noka Jurič
(ŽTK Maribor). V finalu je s
6:4, 6:2 premagala Zojo Štrukelj (ŠTK Velenje). Pri članih je
Primož Popovič (Slovenske Konjice) v uvodnem krogu izločil
prvega nosilca Benjamina Beliša, v polfinalu pa je srečanje pri
izidu 6:4, 3:2 v korist Gašperja
Oblaka (LTC) slednjemu predal. Tudi drugi polfinalist je bil
igralec z repa članske lestvice
Toni Hazdovac (Ptuj). V prvem
krogu je s 6:3, 7:5 izločil drugega nosilca Matica Sotlerja, se
uvrstil v polfinale, tu pa tudi on
omagal. Po izgubljenem prvem
nizu z 2:6 je srečanje predal tretjemu nosilcu Žigi Drobniču (Z
klub). V finalu je s 6:2, 6:2 slavil
Drobnič. Turnir moških dvojic
sta osvojila Beliš in Sotler. V finalu sta s 7:6 (7), 6:3 premagala
Miho Peruša in Jošta Plestenjaka. (bm)
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Nekaj pa kljub vsemu
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