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Kljub vsemu še ni konec
Domača sezona 2018 je tudi uradno zaključena. V Kopru so jo s finalnimi obračuni na mastersih
končali fantje in dekleta v starostni kategoriji do 18 let ter dečki in deklice v kategoriji do 14 let.
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V mlajši kategoriji so nastopili vsi najboljši, zmagovalca pa sta Bor Artnak (As
Litija) in Petja Drame (ŽTK Maribor).
Artnak, za katerim je odlična domača
in mednarodna sezona, je nastope med
štirinajstletniki končal v velikem slogu,
z zanesljivo zmago tudi na mastersu.
Potem ko je do finala izgubil samo tri
igre, je v zaključnem obračunu s 6:1, 7:5
premagal drugega igralca lestvice TS,
Celjana Luna Obrula. Oba finalista sta
tudi najvišje uvrščena slovenska igralca
na lestvici Tennis Europe do 14 let. Artnak je sezono končal na 27., Obrul na
52. mestu. Oba se zdaj selita v kategorijo
do 16 let. Tudi med deklicami presenečenja ni bilo, saj je bila prepričljivo najboljša Mariborčanka Petja Drame, ki je
na turnirju nasprotnicam prepustila le
osem iger. V finalu je s 6:3, 6:1 premagala Pio Marijo Rebec (TC Ljubljana).
Tudi Drametova je bila, tako kot Artnak
pri dečkih, najuspešnejša Slovenka na
mednarodnih turnirjih do 14 let v letošnji sezoni. Na lestvici Tennis Europe
se uvršča na 135. mesto.
V kategoriji do 18 let so, tako pri fantih kot pri dekletih, manjkali najboljši.
V njihovi odsotnosti je pri fantih masters osvojil Enej Berghaus (Branik), ki
je v finalu s 6:4, 7:5 premagal Gašperja
Oblaka (LTC), pri dekletih pa je slavila
domačinka Lian Benedejčič (Luka Koper), ki je v finalu s 6:2, 6:1 premagala
Noko Jurič (ŽTK Maribor).

Po svetu
Na mednarodnih turnirjih se je
pretekli teden z uvrstitvijo v četrtfinale turnirja ITF 5. ranga v Baru izkazal
Rok Komac. V četrtfinalu ga je nato s
6:4, 6:4 premagal Madžar Ivan Noel
Hornung.
Četrtfinalistka je bila na ITF-turnirju (nagradni sklad: 25.000 USD) v
nigerijskem Lagosu tudi Nastja Kolar.
Potem ko je v drugem krogu s 6:2, 6:1
premagala 19-letno Nizozemko Merel
Hoedt (750), je morala v četrtfinalu
premoč priznati prvi nosilki, 27-letni
Švicarki Conny Perrin, 144. igralki
lestvice WTA. Perrinova je bila boljša
s 6:4, 6:2.
V četrtfinalu je nastope na WTA-turnirju v Pekingu (8,3 milijona USD) s
soigralko, Španko Mario Jose Martinez
Sanchez, končala Andreja Klepač. Tu
sta igrali z drugima nosilkama, Čehi-

Masters do 14 let

njama Andreo Sestini Hlavackovo in
Barboro Strycovo, ter izgubili s 3:6, 0:6.
V Buenos Airesu v Argentini so se začele mladinske olimpijske igre (Youth
Olympic Games), ki bodo potekale do
osemnajstega oktobra. Igre, ki so bile prvič organizirane leta 2010 v Singapurju
in so namenjene mladim športnikom
od 14. do 18. leta starosti, se odvijajo vsaka štiri leta. Letos na igrah v 32 športnih
sodeluje 3998 športnic in športnikov iz
206. držav. Slovenijo na igrah zastopa
47 športnic in športnikov, edina slovenska predstavnica v tenisu pa je 17-letna
Ljubljančanka Kaja Juvan. Na močnem teniškem turnirju posameznic je
postavljena na mesto četrte nosilke, te
pa so postavljene glede na uvrstitev na

Masters do 18 let

mladinski in članski svetovni teniški
lestvici. Največje Kajine konkurentke v
boju za najvišja mesta bodo prva nosilka
in prva mladinka sveta, 17-letna Kitajka
Xiyu Wang, zmagovalka mladinskega
OP ZDA, druga nosilka, 18-letna En
Shuo Liang iz Tajvana, trenutno tretja
mladinka sveta in zmagovalka letošnjega OP Avstralije, tretja nosilka, 17-letna
Poljakinja Iga Swiatek, 11. mladinka
sveta in zmagovalka letošnjega mladinskega Wimbledona, v članski konkurenci pa je osvojila zadnja dva turnirja,
na katerih je nastopila, oba z nagradnim
skladom 60.000 ameriških dolarjev,
ter peta nosilka, peta mladinka sveta,
17-letna Kitajka Xinyu Wang, polfinalistka OP Avstralije in Wimbledona.

Med posameznicami je Kaja nastope
začela zanesljivo in v prvem krogu s 6:2,
7:5 premagala romunsko vrstnico Selmo Stefanio Cadar, trenutno 37. mladinko sveta. V drugem krogu jo čaka
obračun s 17-letno Ukrajinko Viktorio
Dema, trenutno 19. mladinko sveta. V
konkurenci dvojic je moči združila s staro znanko in tudi že soigralko na mladinskih turnirjih v Wimbledonu in na
OP ZDA, kjer sta se uvrstili v polfinale,
Poljakinjo Igo Swiatek. Sta drugi nosilki
turnirja ženskih dvojic in ob prvih nosilkah, Kitajkah Xiyu in Xinyu Wang,
najresnejši kandidatki za zmago. To sta
pokazali že na uvodnem srečanju, ko
sta s 6:0, 6:2 premagali Italijanko Elizabetto Cocciaretto in Sylvie Zund oz

Liechtensteina. Še eno možnost za odličen rezultat bo imela Kaja v konkurenci
mešanih dvojic, kjer bo združila moči s
Srbom Markom Miladinovićem, s katerim sta peta nosilca.
Na ženskih WTA-turnirjih (oba imata nagradni sklad 750.000 ameriških
dolarjev) v Tianjinu in Hongkongu sta z
različnim uspehom nastope začeli Polona Hercog in Dalila Jakupović. Polona
Hercog, ki ta teden kot druga Slovenka
na lestvici WTA zaseda 77. mesto, je v
Tianjinu na Kitajskem v prvem krogu
po uri in petdesetih minutah igre s 7:6
(5), 6:2 premagala Španko Laro Arruabarrena, na lestvici uvrščeno štiri mesta
za njo, in s tem še poglobila Špankino
rezultatsko krizo, saj je ta doživela še
deseti poraz na zadnjih trinajstih srečanjih. V izenačenem prvem nizu je vsaka
igralka dosegla po en brejk, v drugem pa
je Hercogova nasprotnici servis odvzela
dvakrat, sama pa je vse štiri priložnosti
za brejk Arruabarrene odbila. Na koncu je bila boljša za dvanajst točk. Njena
naslednja nasprotnica bo prva nosilka,
trenutno šesta igralka sveta, Čehinja
Karolina Pliskova. To bo njun peti
medsebojni obračun na turnirjih serije
WTA, na dosedanjih štirih pa je trikrat
slavila Čehinja in enkrat Slovenka. Ni
pa dobrega uvodnega žreba tokrat izkoristila ta teden 79. igralka sveta, Dalila
Jakupović. Na turnirju v Hongkongu
je igrala s srečno poraženko iz kvalifikacij, 162. igralko lestvice WTA, 23-letno
Bolgarko Viktorio Tomovo. Izenačeno
srečanje je trajalo dve uri in osemnajst
minut, Bolgarka pa je zmagala s 6:3,
2:6, 7:6 (3). Jakupovićeva je v srečanju
dosegla celo en brejk več, skupno sedem, a to ni zadostovalo za zmago. V
odločilni podaljšani igri tretjega niza je
Slovenka vodila s 3:1, nato pa izgubila
šest točk zapored in s tem niz ter srečanje. Še trije slovenski predstavniki so
dobro začeli nastope na mednarodnih
turnirjih. V kvalifikacijah so bili uspešni
Manca Pislak v Obidosu na Portugalskem (25.000 USD), Anja Gal v turški
Antalyi (15.000 USD) ter Matic Špec
na futuresu v Hua Hinu (15.000 USD)
na Kitajskem. Špec je tudi že odigral tekmo prvega kroga glavnega turnirja in
s 6:1, 5:7, 6:3 premagal osmega nosilca,
Japonca Soičira Moritanija, medtem ko
je Anja Gal v prvem krogu s 7:6 (5), 4:6,
3:6 izgubila z Belgijko Eliesso Vanlangendonck. (bm)

