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Koper – teniško
središče Slovenije

Masters
do 12 let

Z zaključnimi turnirji v vseh starostnih kategorijah, mastersi
Zavarovalnica Sava 2018, se v odlični organizaciji TK Luka Koper končuje
letošnja domača teniška sezona. Igralce in igralke zdaj čaka zaslužen
počitek, nato pa priprave na novo sezono, ki se bo začela konec novembra.

Uspešen teden je za slovenskimi mladinci in mladinkami, ki
so se izkazali na mednarodnem
mladinskem turnirju ITF četrtega ranga na Velem Lošinju. Živa
Falkner in Filip Jeff Planinšek sta
bila finalista v posamični konkurenci, Jan Kupčič pa je osvojil
turnir dvojic. Planinšek je v polfinalu s 6:4, 6:1 premagal Hrvata
Nikolo Bašića, Falknerjeva pa je
v slovenskem obračunu s 6:3, 6:1
premagala Majo Makorič. Živa
je nato v finalu igrala z Madžarko
Amarisso Kiaro Toth in izgubila
s 5:7, 3:6. Nasprotnik Planinška
je bil drugi nosilec, Čeh Andrew
Paulson, ki je bil boljši s 6:1, 6:4.
V konkurenci dvojic sta turnir
osvojila Jan Kupčič s soigralcem
iz Hrvaške Miletom Matićem.
V finalu sta s 6:1, 6:4 premagala
Hrvata Karla Suevicha in Nikolo

Živa Falkner

Masters za
člane in članice

Bašića. Planinšek je na svetovni
mladinski lestvici pridobil 47
mest in je prvič v karieri med
najboljšimi 300 mladinci sveta,
ta teden je na 284. mestu. Napredoval je tudi Kupčič, ki je pridobil
63 mest in se kot drugi Slovenec
uvršča na 489. mesto. Vedno višje
pa je tudi 16-letna Živa Falkner.
Ta teden je kot druga Slovenka
na 161. mestu. Na Velem Lošinju so dobro nastopili tudi Metka Komac, Marija Vičič in Blaž
Vidovič, vsi trije so bili namreč
četrtfinalisti.
Zanimivo pa je bilo v Kopru,
kjer so se končali slovenski mastersi. V mlajših kategorijah se
je turnirjev udeležila večina najboljših igralcev lestvice TS, slabša udeležba pa je bila v starejših
kategorijah, a je to razumljivo, saj
veliko mladincev in članov nastopa na mednarodnih turnirjih.
Zmagovalca članskega mastersa sta Domen Gostinčar (ŽTK
Maribor) in Tina Cvetkovič (ŠD
TŠR). Gostinčar je v polfinalu
s 6:3, 6:1 premagal Gašperja
Bezjaka (Branik), Benjamin Beliš
(Slovenj Gradec) pa je v drugem
polfinalu s 6:1, 6:7 (5), 6:3 izločil
Žigo Drobniča (Z klub). V finalu
je slavil Gostinčar s 6:2, 6:4. Med
članicami je v polfinalu Moni Potrč (ŽTK Maribor) presenetila
prvo nosilko Tino Kristino Godec (As Litija), v drugem polfinalu je Tina Cvetkovič s 6:4, 2:6, 6:3
premagala domačinko Lian Benedejčič (Luka Koper). Turnir je

zanesljivo osvojila Cvetkovičeva,
ki je v finalu zmagala s 6:1, 6:0.
V starostni kategoriji do 16 let
sta masters osvojila Miha Vetrih
(Slovenj Gradec) in Alja Belinger
(Šplus). Pri fantih sta se za zmago
borila Aljaž Jeran (Radomlje), ki
je polfinalu s 6:2, 7:5 premagal
Bora Artnaka (As Litija), in Vetrih, ki je bil v drugem polfinalu
s 6:3, 6:2 boljši od drugega nosilca
Žige Kovačiča (Ptuj). V tesnem
finalu je bil s 7:5, 7:6 (1) boljši Vetrih, ki je tako na najboljši mogoč
način zaključil sezono, potem ko
je bil do letošnjega poletja osem
mesecev odsoten z igrišč zaradi
hude poškodbe roke v prometni
nesreči. Pri dekletih je z uvrstitvijo v finale in na koncu tudi z
zmago presenetila Alja Belinger
(Šport plus), ki je v polfinalu s 5:7,
6:3, 7:5 premagala prvo nosilko
Tjašo Klevišar (Triglav), druga finalistka pa je bila Tara Gorinšek
(Ptuj) ki je s 6:4, 6:1 premagala
Tajo Lončarič (Ptuj). Finale je s
6:4, 6:3 dobila Belingerjeva.

Prekmurski up
Končan je tudi masters do
12 let. Tu sta bila najboljša Žiga
Švec pri dečkih in Ana Tara Praček pri deklicah. Švec (Murska
Sobota) je v polfinalu s 7:5, 6:0
premagal Luko Videnoviča (Triglav), Mak Mikovič (Jaki) pa je
bil v drugem polfinalu s 6:7 (1),
6:4, 6:2 boljši od Vida Moharja (Grosuplje). Finalni obračun
je zanesljivo dobil prvi igralec
lestvice TS do 12 let Švec, ki je
Mikoviča premagal s 6:0, 6:3.
Pri deklicah sta se v finale
uvrstili nepostavljena Ana Thaler
(TK CC), šesta igralka lestvice
TS, ki je po prvi nosilki Vraničarjevi v polfinalu s 6:7(4), 6:3, 6:4
premagala še četrto nosilko Nalo
Kovačič (ŽTK Maribor), in tretja
nosilka Ana Tara Praček (Luka

Koper), ki je v drugem polfinalu
s 6:2, 6:1 izločila drugo nosilko
Lijo Mumlek (ŽTK Maribor). V
finalu je s 6:2, 6:1 slavila Pračkova.
V Kopru so nastopili tudi najmlajši v starostnih kategorijah
8–11 let. Več kot sto otrok se je
potegovalo za pokale v mini in
midi tenisu ter tenisu do 10 in 11
let. Turnir je obiskal tudi predsednik Teniške zveze Slovenije g.
Marko Umberger, ki je pohvalil
organizacijo prireditve ter podelil
priznanja in pokale najmlajšim.
Na zadnjem turnirju sezone so bili
najboljši: mini tenis dečki – Patrik
Semenič (Gibi), mini tenis deklice – Una Grubešič (Krško), midi
tenis dečki Luka Jermaniš (Luka
Koper), midi tenis deklice Veritsa
Yaneva (Brežice), tenis do 10 let –
Mai Winterleitner (Maja), tenis
do 10 let deklice – Zala Bizjak
(Celje), tenis dečki do 11 let – Svit
Suljič (Tabre), tenis deklice do 11
let – Eva Šifrer (Medvode).
Zadnji v Kopru nastopajo dečki in deklice v starostni kategoriji
do 14 ter fantje in dekleta v starostni kategoriji do 18 let. Dečki
in deklice nastopajo v popolnih
zasedbah, torej najbolje uvrščeni
igralci lestvice TS v tej starostni
kategoriji. V polfinale so se uvrstili Bor Artnak (As Litija), Vanja
Joksovič (TK Medvode), Aljaž
Kirbiš (Radomlje) in Lun Obrul
(Celje). Pri deklicah so polfinalistke Petja Drame (ŽTK Maribor),
Eva Muller Uhan (TC Ljubljana), Ana Lanišek (Radomlje) in
Pia Marija Rebec (TC Ljubljana).
Pri fantih in dekletih do 18 let
najboljših ni bilo, v polfinale pa so
se uvrstili Gašper Oblak (LTC),
Jan Kupčič (ŽTK Maribor), Enej
Berghaus (Branik) in Anej Levpušček (Domžale). Pri dekletih so
polfinalistke Noka Jurič in Mia
Kukovič (obe ŽTK Maribor),
Lian Benedejčič (Luka Koper) in
Alja Belinger (Šport plus). (bm)

Masters
do 16 let

Masters midi tenis
za dečke in deklice

Hercogova izpadla v Pekingu
Edina slovenska predstavnica med posameznicami na
turnirju v Pekingu z nagradnim
skladom 8,2 milijona dolarjev
Polona Hercog je nastope
končala v drugem krogu. Po
uri in 41 minutah igre jo je
premagala osma igralka sveta
Francozinja Caroline Garcia s
7:6 (2) in 6:3. Hercogova je v
Pekingu zabeležila tri zmage,
po dveh v kvalifikacijah je
v uvodnem krogu ugnala
Američanko Coco Vandewe-

ghe, zato iz Kitajske odhaja
bogatejša za dobrih 40.000
dolarjev ter s 95 točkami, ki
jo bodo na lestvici WTA znova
popeljale med prvih 80 igralk
na svetu. Nastope v Pekingu je
končala tudi Katarina Srebotnik. V paru z Ukrajinko Ljudmilo
Kičenok sta v drugem krogu po
zapravljeni žogici za zmago v
dvoboju izgubili proti sedmima
nosilkama, Lucii Hradecki iz
Češke in Rusinji Jekaterini
Makarovi, s 3:6, 6:4 in 9:11. (tu)
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