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V MARIBORU SO SE POTEGOVALI ZA NASLOVE DRŽAVNIH PRVAKOV

Slovanovci in triglavanke
V Mariboru se je s 4. Energetika Maribor
play-offom ekipnih tekmovanj Tenis
Slovenije končala letošnja sezona ligaških tekmovanj. Blaž Kavčič je v Šanghaju
osvojil sedemnajsti naslov na
turnirjih serije ATP Challenger, mladinec
Jan Kupčič pa se je uvrstil v finale
ITF-turnirja petega ranga v Mostarju.
V Mariboru se je dvajset ekip
potegovalo za naslove državnih
prvakov v konkurenci članov,
članic, dečkov in deklic v starostni kategoriji do 14 let in veteranov. Pri članih so naslov državnih prvakov osvojili igralci TD
Slovana iz Ljubljane, ki so v finalu s 4-1 premagali ekipo ŽTK
Maribor. Tekma je bila odločena
po igrah posameznikov, v katerih so za Slovan zmagali Tilen
Žitnik, Anže Arh, Janez Semrajc
in Dorian Tomaž Janežič. Edino točko za ŽTK je osvojil Tino
Kovačič. Tretje do četrto mesto
sta osvojili ekipi TK Luka Koper
in TK Terme Ptuj.
Pri članicah smo spremljali
finale med ekipama TK Triglav
Kranj in TK Terme Ptuj, naslov
državnih prvakinj pa so osvojile
igralke iz Kranja. Tekma se je
končala z izidom 2-2, pri čemer
sta točki za Kranjčanke priigrali
izkušeni igralki Barbara Mulej
in Polona Reberšak, za TK Terme Ptuj pa je posamično točko
osvojila Maja Makorič. Izjemno zanimivo je bilo srečanje
med 44-letno Barbaro Mulej
in 16-letno Pio Lovrič, ki se je
končalo po treh urah in pol igre
z zmago Mulejeve v podaljšani
igri tretjega niza. V igri dvojic
sta za Kranjčanke nastopili Tara
Katarina Milić in Polona Reberšak. Po dobljenem prvem nizu s
6:1, kar je pomenilo tudi skupno
zmago v srečanju, sta srečanje
predali Pii Lovrič in Maji Makorič. Tretje do četrto mesto sta
osvojili ekipi TK šport plus in
ŽTK Maribor.
V ligi dečkov do 14 let sta se
v finale uvrstili ekipi TK Spin
Medvode in ŽTK Maribor. Naslov državnih prvakov so osvojili
Mariborčani, ki so ob neodločenem izidu 3-3 zmagali zaradi
večjega števila osvojenih iger. V
igri posameznikov so Mariborčani povedli s 3-1 po zmagah

Luna Obrula, Maja Premzla
in Nikija Polanca. Edino točko za Medvode je osvojil Vanja
Joksovič. Obe tekmi dvojic so
nato dobile Medvode, zmagi sta
pričakovano priigrala Ažbe Jarc
in Mario Španič ter presenetljivo
Job Japelj in Vanja Joksovič, ki
sta premagala Luna Obrula in
Maja Premzla. O zmagovalcu
je odločalo večje število osvojenih iger in tu so bili boljši igralci
ŽTK Maribor.
Pri deklicah je bila tekma med
igralkami TC Ljubljana in TK
Radomlje odločena po tekmah
posameznic. Ljubljančanke so
dobile dve srečanji, v tretjem
pa osvojile niz, ki je že pomenil
tudi skupno zmago in naslov
državnih prvakinj za leto 2018.
Uspešni sta bili Ula Jamar in
Pia Marija Reberc, niz za zmago
Ljubljančank pa je prispevala še
Eva Muller Uhan.
V finalu veteranskega playoffa je v mestnem obračunu
ekipa TK Branik Maribor s 5-1
premagala sosede iz ŽTK in se
veselila naslova najboljše veteranske ekipe v državi. V ligi do
12 let, ki se je končala junija, so
naslov državnih prvakov osvojili igralci in igralke TK Center
Court, ki so bili v finalu boljši
od ekipe ŽTK Maribor. V ligi
do 18 let, tudi ta je bila odigrana
prej, so tako kot v ligi do 12 let
nastopale kombinirane ekipe
fantov in deklet. Ligaški naslov
so osvojili igralci in igralke TK
Triglav Kranj, ki so v finalu s
4-3 premagali vrstnike iz ŽTK
Maribor.

Državne prvakinje med članicami, TK Triglav Kranj

Državni prvaki med člani, TD Slovan Ljubljana

Državni prvaki v ligi do 14 let za dečke, ŽTK Maribor

Finalistke lige do 14 let za deklice, TK Radomlje in TC Ljubljana

Kavčič zmagal
v Šanghaju
Ljubljančan Blaž Kavčič je
zmagovalec ATP-challengerja
z nagradnim skladom 75.000
$ v Šanghaju. V finalu je po uri
in pol igre s 6:1 7:6(1) premagal

Zmagovalci veteranske lige 2018, TK Branik Maribor

štiri leta mlajšega, 27-letnega
Japonca Hiroko Moriya, 210.
igralca lestvice ATP. Kavčič je
odlično serviral, ob petnajstih
asih je osvojil kar 81 odstotkov točk na zadet prvi servis,
skupen izkoristek servisa pa
je imel 71-odstoten. Kavčič je
prejel 10.800 dolarjev denarne
nagrade in 80 ATP-točk, ki so
mu na lestvici ATP prinesle napredovanje za 65 mest in tako
je ta teden kot drugi Slovenec
na 227. mestu. Iz Šanghaja se
seli na 150.000 $ vreden turnir
v Kaohsiungu v kitajskem Tajpeju. Na turnirju, na katerem
je prvi nosilec in potencialni
Blažev nasprotnik v četrtfinalu Gael Monfils, bo Kavčič v
prvem krogu igral s 26-letnim
Japoncem Jasutako Učijamo,
212. igralcem lestvice ATP.
Sedemnajstletni Mariborčan Jan Kupčič se je na mladinskem ITF-turnirju 5. ranga
v Mostarju uvrstil v finale. Tu
ga je s 7:6 (3) 6:1 premagal prvi
nosilec turnirja Slovak Janos
Fekete, 387. igralec mladinske
svetovne teniške lestvice. Mariborčan je v četrtfinalu s 6:4
6:2 premagal drugega nosilca,
15-letnega Avstrijca Marka
Andrejica, ki je na lestvici
ITF uvrščen na 501. mesto.
V polfinalu je Kupčič igral s
16-letnim Ircem Ammarjem
Elaminom, 487. igralcem lestvice ITF, in slavil s 6:4 6:7(6)
6:4. Kupčič je trenutno na 652.
mestu lestvice ITF, na turnirjih te serije pa je letos v glavnem
žrebu nastopil petkrat. Zabeležil je 11 zmag in pet porazov,
mostarski finale pa je bil njegov prvi letos.
Odlično je ta teden nastopila tudi Mariborčanka Petja
Drame na turnirju Tennis Europe do 14 let v Vrsarju, kjer
je v četrtfinalu s 6:3 6:1 premagala prvo nosilko turnirja,
Slovakinjo Emmo Tothovo,
39. igralko lestvice Tennis Europe do 14 let. Kljub porazu v
polfinalu, kjer je s 6:7(4) 1:6
izgubila s Hrvatico Saro Svetac, je za Petjo odličen turnir.
Drametova je velik premik
naredila v letošnji sezoni, v
kateri je prepričljivo najboljša
Slovenka v kategoriji do 14 let.
Trenutno je na 146. mestu lestvice Tennis Europe. V Vrsar-

ju pa si je Petja priigrala naslov
v konkurenci dvojic. Osvojili
sta ga s soigralko, Hrvatico
Saro Svetac.
Pri dečkih je zadnji slovenski predstavnik v posamični
konkurenci, Petjin klubski
soigralec Maj Premzl, izpadel
v četrtfinalu. S 6:4 6:3 ga je
premagal drugi nosilec Peter
Nad iz Slovaške.
V Kopru se je končal zadnji
letošnji mednarodni mladinski
turnir, turnir Tennis Europe v
starostni kategoriji do 12 let.
Najbolje se je odrezala Ljubljančanka Tinkara Vraničar, ki se je
med posameznicami uvrstila v
polfinale, tu pa izgubila s srbsko
vrstnico Mio Ristić. Ta je bila
boljša s 6:2 6:0. Med dečki sta
se najdlje, v tretji krog, uvrstila
Matic Hribar in Lukas Marjanovič.
TK Val Portorož je konec
tedna gostil najmlajše igralke
in igralce v starostni kategoriji
8–11 let na turnirjih v mini in
midi tenisu ter tenisu do 10 in
11 let. Turnirja se je udeležilo
okrog 70 otrok iz vse Slovenije.
Ta konec tedna nas čakajo še
zadnji obračuni na turnirjih članov in članic ter fantov in deklet
na turnirju do 16 let, v Ljubljani
pa bo konec tedna rekreativnoveteransko državno prvenstvo.
Na mednarodnih turnirjih
smo na WTA-turnirju v Seulu
(250.000 $) v prvem krogu spremljali obračun naših vodilnih
igralk na lestvici WTA Tamare
Zidanšek in Polone Hercog. Zidanškova je brez težav zmagala
s 6:1 6:3 in tako tudi v drugem
medsebojnem obračunu premagala Hercogovo.
Na ATP-turnirju serije 250 v
Sankt Peterburgu je že nastopil tudi Aljaž Bedene. V prvem
krogu je igral s Švicarjem Stanom Wawrinko in v tesnem
obračunu izgubil s 5:7 6:7(5).
Mladinci so ta teden v Mostarju na ITF-turnirju petega
ranga. V kvalifikacijah je bil
uspešen Rok Komac, v glavnem žrebu pa bodo nastopili
še Tin Krstulovič, Filip Jeff
Planinšek, Blaž Vidovič in Jan
Kupčič pri fantih ter Tara Katarina Milić, Maja Makorič,
Alja Belinger, Tara Gorinšek
in Pia Lovrič, ki je druga nosilka turnirja, pri dekletih.

