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OD PARIZA PREK KOPRA DO PORTOROŽA

Pretekli konec tedna smo spremljali teniški živ
žav v ljubljanskem BTC-ju, kjer je več kot tristo
otrok igralo tenis in uživalo v spretnostnih igrah na
teniški olimpijadi, ki se je je udeležilo 14 ekip.
Videli smo vse. Druženje, zabavo, solze, smeh in na koncu zadovoljne otroke, ki so si med vsemi
športi izbrali tenis.
Med mlajšimi je veliko nadarjenost ponovno potrdila Ela Nala
Milič, dvanajstletna Ljubljančanka, ki je v velikem slogu osvojila
mednarodni mladinski turnir
Tennis Europe v Kopru, na katerem je nastopilo več kot 130 mladih igralcev in igralk v starostni
kategoriji do 12 let. V polfinalu
je s 6:0, 6:2 premagala Britanko
Hannah Read, v finalu pa je bila s
6:4, 6:4 boljša od avstrijske vrstnice
Tamare Kostić, ki je na turnirju,
tako kot Miličeva, nasprotnicam
oddala samo en niz. Ela Nala je
s finalnim uspehom dosegla že
sedemnajsto zaporedno zmago
letos in osvojila tretji naslov na
turnirjih TE, v tem trenutku pa
je zagotovo ena najboljših igralk v
svoji starostni kategoriji ne samo
v Evropi, temveč tudi na svetu. Z
osvojitvijo turnirja je tudi ubranila
lanski naslov. V soboto in nedeljo
so torej v Ljubljani igrali najmlajši,
v posameznih turnirjih pa so bili
najboljši: mini tenis deklice – Nika
Matevžič Bašelj (TK Maja), mini
tenis dečki – Bine Jurečič (Grosuplje), midi tenis deklice (Jerca
Fleischman (Medvode), midi tenis dečki – Peter Škundrič (ŽTK
Maribor), tenis do 10 let deklice –
Ema Kapus (Celje), tenis do 10 let
dečki – Maksim Despotovič (TK
CC), tenis do 11 let deklice – Julija
Bogatin (Luka Koper), tenis do 11
let dečki – Luka Petrovič (Slovan
Ljubljana).
Ta teden bo v znamenju turnirja
za grand slam v Parizu in poletnih
državnih prvenstev v starostnih
kategorijah do 14 in do 18 let, ki
potekata v Kranju in Kopru. Na
delu bomo videli večino naših najboljših teniških upov, ki se bodo
borili za naslove državnih prvakov
in mesto v reprezentancah, ki nas
bodo poleti zastopale na evropskih
prvenstvih. Na OP Francije sta v
kvalifikacijah obstala Blaž Rola

in Tamara Zidanšek, ponujene
priložnosti pa ni uspela izkoristiti
Dalila Jakupović. Ta se je prvič v
karieri kot srečna poraženka kvalifikacij uvrstila v glavni turnir , kjer
ji je bil žreb še enkrat naklonjen in ji
je namenil kvalifikantko, 26-letno
Španko Georgino Garcio Perez,
trenutno 219. igralko sveta. Dalila
ponujene priložnosti, da se že v prvem nastopu v glavnem žrebu turnirja za grand slam prebije v drugi
krog, ni izrabila, saj je bila Španka
po uri in enajstih minutah igre
boljša s 6:3, 6:4. V prvem nizu sta
bili igralki zanesljivi pri začetnem
udarcu, tako da je bil odločilen break, ki ga je za vodstvo s 5:3 v osmi
igri dosegla Španka. Ta je nato v
deveti igri Jakupovićevi ponudila
dve break žogi, a ju Dalila ni uspela
izkoristiti in je niz izgubila s 3:6. V
drugem nizu je Perezova dosegla
break v uvodni igri, a se je v šesti igri
Jakupovićeva vrnila z rebreakom in
izenačenjem na 3:3. Po sedmi igri,
ki jo je dobila za vodstvo s 4:3, pa
je povsem odpovedala in do konca
tekme osvojila le še eno točko, nasprotnica pa dvanajst in zmagala
je Španka s 6:4. Jakupovićevi zdaj
ostaja še nastop v konkurenci dvojic, kjer bo igrala v paru z Rusinjo
Irino Hromačevo. V konkurenci
dvojic bodo nastopile še tri Slovenke, vsaka s svojo soigralko. Andreja
Klepač bo igrala s Španko Mario
Jose Martinez Sanchez, Katarina
Srebotnik s Španko Lauro Arruabarrena, Hercogova pa z Belgijko
Alison Van Uytvanck.

Gibaj, mladina!
Tenis Slovenija se je v dopolnitev
največjega slovenskega poletnega
športnega dogodka, mednarodnega teniškega turnirja ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia
Open, ki bo že šesto leto zapored v
avgustu organiziran v ŠRC Marini
v Portorožu, odločila ustanoviti dolgoročni dobrodelni projekt »Gibaj,
mladina!« in tako združiti tri komponente: poslanstvo, dobrodelnost

in družbeno odgovornost. Eno izmed zapisanih statutarnih poslanstev Tenis Slovenije je spodbujanje
športne vzgoje mladih. V dolgoročni projekt s sodelavci vstopa zato,
ker pri Tenis Sloveniji ne želijo, da
bi mladina zaradi čezmerne telesne
teže in diabetesa živela manj kakovostno ter bila prikrajšana za užitke
in veselje, ki jih prinaša ukvarjanje s
športom, še posebej s tenisom. Tenis Slovenija bo z dobrodelnim projektom metodično zbirala finančna
sredstva za socialno šibkejše otroke,
cilj letošnje akcije pa je zbrati denarna sredstva za enoletno financiranje
tedenske 60-minutne vadbe 100
otrokom, starim med 7 in 11 let.
Organizirano vadbo bodo izvajali
usposobljeni športni delavci v teniških klubih po vsej Sloveniji. Izbira
otrok bo potekala v sodelovanju in
pod nadzorom humanitarne organizacije Zveze prijateljev mladine
Ljubljana Moste - Polje, ki deluje že
več kot 60 let. Ukvarjajo se z otroki
in mladostniki ter njihovimi starši
na področju letovanj, varstva otrok,
počitniškega varstva in humanitarnih programov (Botrstvo v Sloveniji, Volja vselej najde pot, VGC
Skupna Točka, projekt Dobro
sem …). Sredstva bodo zbirali na
različne načine: z SMS-sporočili na
številko 1919 z zapisom TENIS5, z
zbiranjem donacij, ki bo potekalo
od 15. maja do 11. avgusta 2018, z
javno prodajo predmetov znanih
slovenskih in tujih športnikov, z
organizacijo srečelova v času ATPturnirja v Portorožu, organizacijo
dobrodelnega koncerta skupine Big
Foot Mama na teniškem stadionu
v Portorožu 3. avgusta, s polovico
prihodka od prodanih vstopnic
za polfinale in finale turnirja ATP
Challenger v Portorožu in tudi
drugače. Podrobnosti o projektu
najdete na spletni strani http://
www.slo-open.com/2018-2/dobrodelni-projekt-gibaj-mladina/
in na družbenih omrežjih Tenis
Slovenije. Ambasadorji projekta so
Rado Mulej, Nuša Lesar, Jakov Fak
in Grega Žemlja. (bm)
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Ela Nala je spet vse ugnala

