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VEČ IGRALCEV DO USPEHOV KARIERE NA MEDNARODNI RAVNI

Mladi vračajo vero
Številni uspešni članski in mladinski teniški nastopi v
zadnjem obdobju vračajo vero v prihodnost slovenskega
tenisa, športa, ki v zadnjem času ponovno postaja
priljubljen in na teniška igrišča privablja vse več mladih.

Pretekli teden je tako dobro začela
nastope v Padovi (25.000 $) zmagovalka challengerja v Bolu na Braču
Tamara Zidanšek, a je po zmagi v
prvem krogu morala tekmo drugega kroga zaradi zdravstvenih težav
predati. V Padovi je nastopila tudi
Nina Potočnik, ki je v boju za četrtfinale s 6:7(4), 3:6 izgubila srečanje
s šesto nosilko, 27-letno Italijanko
Martino Di Giuseppe, pri čemer
Nina ni izkoristila treh žog za zmago v prvem nizu. V zadnjem obdobju
izvrstno igra tudi 24-letni Litijan Nik
Razboršek, ki se je na Futuresu v Bergamu (15.000 $) uvrstil v finale. V
četrtfinalu je s 7:6 (3), 6:2 premagal
Italijana Giovannija Fonia, v polfinalu pa s 6:4, 6:4 Jacopa Berettinija.
V finalu je igral s še enim Italijanom,
šestim nosilcem turnirja, Riccardom
Bellottijem, 553. igralcem lestvice
ATP, ki pa je bil boljši s 6:4, 6:3. Tudi
za Razborškom je sicer odličen niz
tekem, saj je bil po zmagi v Antalyi
četrtfinalist v Kiseljaku, v zadnjih
17 srečanjih je izgubil samo dvakrat.
Omeniti moramo tudi dobre nastope Matica Špeca, ki je ameriške univerzitetne klopi zamenjal za teniška
igrišča in po štirih kvalifikacijskih
zmagah na turnirju serije Futures
v Winston Salemu v ZDA (25.000
$) nastope končal v drugem krogu
glavnega turnirja. Tu ga je s 6:4,
6:2 premagal peti nosilec turnirja,
Brazilec Karue Sell, 398. igralec lestvice ATP. Na ATP challengerju v
Caltanissetti (127.000 €) se je Blaž
Rola s soigralcem, Čehom Jiryjem
Veselyjem, uvrstil v finale konkurence dvojic, tu pa sta morala premoč
priznati Italijanoma Federicu Gaiu
in Andrei Pellegrinu, ki sta zmagala
s 7:6 (4), 7:6 (5).

Dobro tudi na
mednarodni ravni
Tudi mladinci so dobro zastopali slovenske barve na mednarodnih
turnirjih. Mariborčan Maj Premzl
se je na poti proti uspehu kariere, ki
bi mu ga prinesla osvojitev prvega
naslova na turnirjih tennis Europe
(TE) ustavil v finalu turnirja do 14

let v Čačku. Po polfinalni zmagi s
6:1, 6:4 nad Nizozemcem Luko Novakovicem je v finalu igral s sedmim
nosilcem, Srbom Nikolo Jovanovićem, in izgubil z 1:6, 5:7. Za Premzla
je bil to drugi finale na turnirjih TE v
karieri, potem ko je leta 2016 nastopil
v finalu turnirja do 12 let v madžarskem Budaorsu. Na lestvici TE do 14
let je pridobil 54 mest in je trenutno
na 138. mestu v Evropi. Premzl je
nastopil tudi v finalu dvojic, kjer je
moči združil z Novakovicem, v izenačenem obračunu sta proti Kitajcema
izgubila s 6:7 (6), 7:6 (1) in 7:10. V
Čačku se je izkazala tudi Mariborčanka Petja Drame, ki se je uvrstila v
četrtfinale, v konkurenci dvojic pa sta
s Srbkinjo Tijano Sretenović osvojili
turnir, v finalu sta s 7:5, 6:2 premagali
Grkinji. Še en mladinec se je konec
tedna veselil najboljšega mednarodnega dosežka v karieri. Državni prvak
v starostni kategoriji do 12 let Mark
Iztok Lunder se je na turnirju TE
v Prijedoru uvrstil v polfinale, kjer
ga je s 6:2, 6:2 premagal Srb Milan
Matović. Uspešna je bila na močnem
mladinskem ITF-turnirju drugega
ranga v poljskem Bytomu Pia Lovrič,
ki je v četrtfinalu po zagrizenem boju
in po treh urah igre izgubila s četrto
nosilko, 15-letno Rusinjo Mario Šušarino, 118. igralko mladinske svetovne lestvice.

V Mariboru največji
ženski turnir
Največji ženski teniški dogodek
v Sloveniji letos je pretekli teden gostil ŽTK Maribor. Na ITF-turnirju
infond open 2018 (15.000 $) naše
najboljše igralke niso nastopile, so pa
priložnost dobile mlajše. Največ smo
sicer glede na zadnje nastope v Tuniziji, kjer je nanizala kar 13 zaporednih
zmag, pričakovali od Pie Čuk, a se ji
tokrat ni izšlo. V drugem krogu je
naletela na razpoloženo 19-letno Avstralko Nino Alibalić, 563. igralko
lestvice WTA, ki je bila boljša s 6:2,
6:2. Organizatorji so upe polagali v
domačinko, 20-letno Sašo Klaneček,
ki študira in igra na univerzi Arizona
v ZDA, domači klub pa ji je za nastop

podelil posebno povabilo, saj na lestvici WTA trenutno nima uvrstitve.
Klanečkova je bila sicer ena boljših
slovenskih mladink, na arizonski univerzi je bila v letu 2017 ena izmed
dveh novink v moštvu Sun Devil,
kjer dosega odlične rezultate. Mariborski nastop se ji ni najbolj posrečil,
saj je po dveh urah in 15 minutah igre
morala v roko seči zmagovalki, peti
nosilki turnirja, Avstrijki Pii Konig.
Ta je zmagala s 4:6, 6:3, 6:0.

Drame Petja, Maj Premzl, Ella Hojnik in trener Brane Glogovac

TK CC – zmagovalci lige do 12 let 2018

V Velenju OP U-18
V senci mednarodnih dosežkov
je v Velenju potekalo OP za fante in
dekleta do 18 let. O naslovu sta odločala prvi nosilec turnirja, sicer pa
osmi igralec lestvice TS do 18 let Enej
Berghaus (Br-Mb) in sedmi nosilec
Anej Levpušček (Domžale). V finalu
je slavil Berghaus, ki je zmagal s 7:6
(4), 6:1. Zanj je to tretji naslov v kategoriji do 18 let, dvakrat se je na zmagovalno stopničko povzpel tudi lani.
Za Levpuščka je uvrstitev v finale najboljši dosežek v tej starostni kategoriji.
Fantje so nastopili tudi v konkurenci
dvojic, kjer so se v finale uvrstili David Cepak in Klemen Tašner ter Anej
Levpušček in Tristan Lukas Koželj
Nickel, ki sta finale dobila s 6:3, 6:2.
Pri dekletih sta v finalu nastopili prva
nosilka Noka Jurič (ŽtkMb) in Hana
Bečirovič Novak (TK_SB), slavila je
Juričeva, ki je dosegla že šesto zmago
na OP tenis Slovenije v letu 2018. Tri
je vknjižila v članski, tri pa v konkurenci do 18 let.
V Mariboru se je končalo zadnje
dejanje letošnje lige do 12 let, finalni obračun play offa. V finale sta se
uvrstili ekipi ŽTK Maribor, ki je v
polfinalu s 5:2 premagala ekipo TK
Triglav Kranj, in ekipa TK Center
Court, ki je bila v drugem polfinalu s
7:0 boljša od ekipe TK Nova Gorica.
V finalu so slavili igralci in igralke TK
Center Court, ki so zmagali z rezultatom 5:2 in s tem osvojili naslov. Točke za zmagovalno ekipo so prispevali
Marko Požonec, Matic Hribar, Ela
Nala Milić in Tinkara Vraničar, edino točko za domačine je priigral Žiga
Švec. (bm)

Gibaj, mladina
ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2018 bo v Portorožu potekal
od 3. do 11. avgusta. Rdeča nit dogajanja v Portorožu pa ne bo samo teniška igra,
pač pa tudi vseslovenska dobrodelna akcija »#Gibaj, mladina!«, akcija zbiranja
sredstev za 100 otrok iz socialno šibkejših družin, ki jim bo Tenis Slovenija omogočil
vadbo v prihodnjem letu. Vanjo se lahko tudi vi vključite tako, da pošljete SMS s
ključno besedo TENIS5 na številko 1919.

