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Kaja YouWon*
Ena najboljših igralk svoje generacije je v Argentini nanizala
izjemen niz enajstih zmag v dvanajstih srečanjih, ki jih je odigrala
v osmih dneh. Ob dejstvu, da na
igre ni odšla stoodstotno pripravljena, saj je bila pred tem poškodovana in temu so bili prilagojeni
tudi treningi, ima njen uspeh še
nekoliko večjo težo. Predvsem pa
je dokazala, da lahko želja in borbenost premagata tudi bolečine
in utrujenost, s katerimi se je borila v zadnjih dveh dneh turnirja. Kaja je osvojila zlati olimpijski
kolajni med posameznicami in s
Poljakinjo Igo Swiatek v konkurenci ženskih dvojic, med mešanimi dvojicami pa sta s Srbom
Markom Miladinovićem izgubila četrtfinalni obračun, kar je
bil tudi njen edini poraz na igrah.
Kaja je tako postala prva igralka
v zgodovini mladinskih olimpijskih iger, ki ji je uspelo osvojiti
dve zlati teniški kolajni na enih
igrah. Med posameznicami je na
turnirju izgubila en niz, ki ji ga
je odvzela mlada, petnajstletna
Rusinja Oksana Sevlehmeteva,
z vsemi drugimi igralkami pa je
opravila suvereno. V polfinalu je
tako s 7:5, 6:0 premagala drugo
mladinko sveta, Kitajko Xinyu
Wang, od katere je bila boljša že
na lanskem mastersu v Chengduju.

Lepe poteze
V finalu je v izenačenem
obračunu s 7:5, 6:4 opravila še s
francosko vrstnico Claro Burel,
trenutno sedmo mladinko sveta.
Spremljali smo izvrstno partijo z
mnogimi lepimi potezami obeh
igralk. Kaja je tekmo začela nekoliko zadržano in hitro zaostala
z 1:4, a je nato začela raven igre iz
točke v točko dvigovati in prvi niz
dobila s 7:5. V drugem nizu je bila
ves čas v prednosti, odločilna pa
je bila šesta igra, ko je z breakom
prišla do vodstva 4:2. Ustavila je
ni niti poškodba gležnja, ki jo je

staknila v sedmi igri, tako da je
po posredovanju fizioterapevtke
kljub bolečinam v nadaljevanju
odigrala nekaj izjemnih točk in
z njimi tudi psihično povsem razorožila francosko vrstnico. Ta je
sicer z re-breakom izid znižala na
4:5, a ji je Kaja v deseti igri vrnila z
enako mero in se z novim odvzemom servisa nasprotnici veselila
zmage ter s tem druge zlate kolajne v dveh dneh. »Že v finalu
dvojic me je močno bolela noga
in danes nisem bila stoodstotna. Nasprotnica je veliko žog
krajšala. Začela je res dobro,
nato pa sem se pri zaostanku
1:4 začela boriti in izid se je
obrnil. V drugem nizu se mi je
obrnil še gleženj in vrnili so se
spomini z lanskega mastersa. A
dvoboja nisem hotela predati.
Več sem tvegala in na koncu je
bila tudi sreča malce na moji
strani,« je po zmagi povedala
Kaja. »Kolajna je lep konec
mladinske kariere. Zame je
tudi nekakšna trofeja za ekipo, trenerje, starše, prijatelje in
vse, ki so me podpirali. Ta kolajna je tudi njihova in upam,
da jim pomeni toliko kot meni.
Občinstvo je bilo na moji strani
in me dvignilo. Na začetku sem
imela malo treme, nato pa sem
se osredotočila nase in vesela
sem, da sem z igro in zmago
nekaj vrnila tudi gledalcem,«
je še razmišljala dijakinja zadnjega
letnika gimnazije.
Že dan prej pa se je s soigralko,
Poljakinjo Igo Swiatek, veselila
zmage v konkurenci dvojic. V finalu sta s 6:7 (5), 7:5, 10:4 premagali Japonki Juki Naito in Naho
Sato. Gledalci so spremljali izvrsten dvoboj, v katerem je zmagovalki odločil tretji, podaljšani niz.
Juvanova in Swiatkova sta imeli
priložnost že za osvojitev prvega
niza, v katerem sta v podaljšani
igri vodili s 5:1, a jo nato izgubili
po šestih zaporednih izgubljenih
točkah. V drugem nizu sta bili
boljši v zaključku, povsem pa sta
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Sedemnajstletna Ljubljančanka Kaja Juvan je mladinsko kariero
zaključila v velikem slogu, z dvema zlatima kolajnama na mladinskih
olimpijskih igrah, ki se končujejo v Buenos Airesu.

prevladovali v tretjem podaljšanem nizu, ko sta nasprotnicama
oddali le štiri točke. Juvanova je
sicer v zaključku drugega niza
prosila za pomoč fizioterapevtke
zaradi bolečin v nogi, a je stisnila
zobe in na koncu že nekoliko šepajoča zbrano odigrala zaključne
točke.

Uspešna
mladinska kariera
Za Kajo je tako ena najuspešnejših mladinskih karier
med slovenskimi igralkami, v
kateri je osvojila prestižni orange bowl, mladinsko evropsko
prvenstvo, bila je udeleženka
mastersa 2017 in zmagovalka

mladinskega grand slama v
dvojicah. Kljub temu s trenerjem Robijem Cokanom
ostajata na realnih tleh, saj se
zavedata, da se prava in najtežja pot proti vrhu najboljših
teniških igralk sveta šele prav
začenja. Kaja sicer zaključuje
gimnazijo in tako zelo uspešno
usklajuje šolske in tekmovalne
obveznosti, po zaključku gimnazije pa bo tenis postavila
na prvo mesto in se mu posvetila v celoti. Kaja je kot četrta
najvišje uvrščena Slovenka na
lestvici WTA trenutno na 195.
mestu, s čimer si je zagotovila
tudi možnost nastopanja v
kvalifikacijah grand slamov.
Obenem ob Tamari Zidanšek,

Poloni Hercog in Dalili Jakupović tvori jedro močne slovenske ženske reprezentance,
ki si lahko že v prihodnji sezoni
obeta napredovanje v višji rang
tekmovanja tudi v pokalu Fed.

Tudi ostali zmagujejo
Pretekli teden je bil dokaj
uspešen tudi za Matica Špeca,
Manco Pislak in Nastjo Kolar.
Mariborčan Špec, eden izmed
številnih slovenskih igralcev
oziroma igralk, ki uspešno
usklajujejo študijske in teniške
obveznosti na ameriških univerzah, je na futuresu (15.000
USD) v Tajskem Hua Hinu z
uvrstitvijo v polfinale dosegel

uspeh kariere. Nanizal je pet
zmag in prvič nastopil v polfinalu futuresa. V četrtfinalu je v
tesnem obračunu po treh urah
in pol s 6:4, 6:7 (1), 7:6 (5) premagal tretjega nosilca, 23-letnega vrstnika iz Japonske Takašija
Saita, 581. igralca lestvice ATP.
V polfinalu je igral z 19-letnim
Novozelandcem Ajeetom Raijem, 1034. igralcem lestvice
ATP, in izgubil s 3:6, 3:6.
Uspešno pa se na turnirje
po večmesečni odsotnosti zaradi poškodb vrača 21-letna
Ljubljančanka Manca Pislak,
leta 2016 že 500. igralka sveta.
Poškodbe so jo v zadnjem letu
ustavile, tako da je izpadla z lestvice WTA in zdaj vse začenja
znova. Na ITF-turnirju v portugalskem Obidosu (25.000
USD) se je s četrto zaporedno
zmago – dve je dosegla v kvalifikacijah – uvrstila v četrtfinale. V drugem krogu je s 6:2, 6:1
premagala Nemko, 18-letno
Franzisko Sziedat. Njena četrtfinalna nasprotnica je bila
druga nosilka, 23-letna Čehinja
Tereza Martincova, 237. igralka
lestvice WTA. Čehinja je bila
boljša in je slavila s 6:0, 6:1.
V Lagosu pa je bila četrtfinalistka Nastja Kolar. Štiriindvajsetletno Celjanko, ki na lestvici WTA kot peta Slovenka
ta teden zaseda 362. mesto, je
v četrtfinalu s 6:2, 6:3 ustavila
21-letna Indijka Riya Bhatia,
716. igralka lestvice WTA.
Na Daljnem vzhodu je nastope na močnem mladinskem
ITF-turnirju A-ranga v Osaki
začela še ena iz vrste naših odličnih mladih igralk, 16-letna
Novomeščanka Živa Falkner,
trenutno 161. mladinka sveta.
V prvem krogu je z 2:6, 6:4, 6:4
premagala domačinko, 17-letno
Saki Ojama, 340. igralko lestvice ITF, in s tem zabeležila prvo
zmago na mladinskih turnirjih
najvišjega ranga. (bm)
*YouWon (Juvan) – ti si zmagala

