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SLOVENSKA DEKLETA RAZVAJAJO

Lepi zmagi ob koncu sezone
Slovenska dekleta so pretekli teden še obogatila letošnjo bero odličnih izidov na mednarodnih turnirjih.
Pislakova se je vrnila na lestvico WTA, kjer je, še brez točk z
zadnjega turnirja, uvrščena na
905. mesto. Zmaga na Portugalskem ji bo prinesla še 12 točk in
prihodnji teden bo že okrog 730.
mesta na lestvici WTA.
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Iz Portugalske in Egipta sta se
z zmagama vrnili Ljubljančanka
Manca Pislak in Celjanka Nastja
Kolar. Enaindvajsetletna Manca
se iz Portugalske vrača s četrtfinalom in dvema zmagama na
turnirjih ITF. Manca je na turnir, potem ko je v letošnji sezoni
zaradi dolge odsotnosti izpadla z
lestvice WTA, odpotovala z mešanimi občutki, a zavedajoč se, da
je po vrnitvi na igrišča trdo delala
in da se njena forma vzpenja. To
je potrdila že na prvem turnirju
v Obidosu (25.000 USD), kjer
se je z dvema kvalifikacijskima
zmagama in dvema zmagama v
glavnem turnirju uvrstila v četrtfinale, dobro igro pa je samo
še stopnjevala v Cantanhedeju
(15.000 USD), kjer je na koncu
dvakrat slavila, med posameznicami in v dvojicah. V finalu
posameznic je s 6:2, 6:1 po dobri
uri igre premagala 16-letno Francozinjo Carole Monnet. Za drugi
posamični naslov v karieri na turnirjih ITF je zmagala še 10. v zadnjih 12 srečanjih. Že dan prej je
naslov osvojila tudi v dvojicah. S
soigralko, Nemko Katharino Hering, sta v finalu premagali prvi
nosilki, Portugalko Francisco Jorge in Britanko Anno Popescu, ki
sta pred tem v polfinalu s 4:6, 6:4,
12:10 premagali Kristino Novak
in njeno soigralko, Rusinjo Victorio Mihajlovo. V finalu dvojic
sta slavili Pislakova in Heringova
s 6:4, 2:6, 10:8. Manca je prvi naslov med posameznicami osvojila
leta 2016 v Trbižu, med dvojicami pa je prvič slavila istega leta v
Banjaluki.

Tudi Nastja
Novega naslova na turnirjih
ITF, že osmega v karieri, pa se
je v egiptovskem Šarm El Šejku
(15.000 USD) razveselila 24-letna
Nastja Kolar, ta teden 359. igralka
lestvice WTA. V finalu je s 6:1, 6:1
premagala 18-letno Rusinjo Anastazijo Suhotino. Za Kolarjevo, ki
je bila leta 2014 že na 140. mestu
svetovne lestvice, je to četrti naslov
na turnirjih ITF z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev
(USD), še dva pa je osvojila v letih
2011 in 2014 na turnirjih z nagradnim skladom 25.000 USD ter dva
na turnirjih z nagradnim skladom
10.000 USD. Na lestvici prihodnje
leto novega ITF Transition toura,
lestvica se trenutno vodi v senci, je
na visokem četrtem mestu, kar ji
bo v prihodnji sezoni zagotavljalo
prednost pri nastopih na turnirjih z nagradnim skladom
25.000 USD. Naslednje leto
bodo dekleta dobivala točke za lestvico WTA šele na
turnirjih, ki bodo imeli
najmanj 25.000 USD denarnega sklada.

Kaja na Sardinijo
Dvakratna mladinska olimpijska prvakinja Kaja Juvan se je v

Med najboljšimi
Na zaključni turnir dvojic v Singapurju je še drugo leto zapored odpotovala Andreja
Klepač. Na zaključnem turnirju bo nastopila s Španko, soigralko Mario Jose Martinez
Sanchez. Lani sta na zaključnem turnirju izpadli v prvem krogu proti Timei Babos in
Andreji Hlavackovi. Klepačeva in Sanchezova sta letos nastopili v štirih finalih dvojic,
osvojili sta turnir na Mallorci, finale pa izgubili v Brisbanu, Dohi in Charlestonu.

soboto vrnila v domovino. Na letališču jo je pozdravil in ji za izvrstna
dosežka čestital tudi predsednik
Tenis Slovenije Marko Umberger.
Kaja bo dobro formo poskušala
izkoristiti na Sardiniji, na turnirju
v Santa Margheriti Di Puli (25.000
USD). Na turnirju je druga nosilka, v prvem krogu pa bo njena
nasprotnica Italijanka Camilla
Rosatello. Na Sardiniji sta s kvalifikacijami uspešno opravili
Veronika Erjavec in Pia Čuk,
v glavnem turnirju pa bo
nastopila še Nina Potočnik.
Erjavčeva je v kvalifikacijah
najprej s 6:1, 6:3 premagala
Argentinko Sofio Luini, za
uvrstitev v glavni turnir pa s
6:3 ,6:2 še Hrvatico Leo Bošković. Čukova je najprej s 6:0, 6:0
premagala Američanko Jerricko
Boone, potem pa še Italijanko
Martino Colmegno s 7:6 (5), 6:4.
Prejšnji teden sta dobro nastopili
tudi Kristina Novak, ki se je v Cantanhedeju uvrstila v četrtfinale, v
njem pa je morala premoč priznati
poznejši finalistki, Francozinji
Carole Monnet. Četrtfinalistka
je bila na turnirju ITF v Antalyi
(15.000 USD) tudi Nika Radišić.
V drugem krogu je s 6:2, 4:6, 6:4
premagala Vasiliso Aponasenko, v
četrtfinalu pa je z 1:6, 2:6 izgubila
z Johano Markovo.

Še Blaža
Blaž Rola ta teden nastopa na
challengerju v Las Vegasu (50.000
USD). V prvem krogu je Američana Noaha Rubina premagal s

6:3, 1:6, 6:3. Na challengerju v
Liuzhou na Kitajskem (50.000
USD) je bil uspešen tudi Blaž
Kavčič, saj je s 6:3, 6:2 premagal
Belgijca Kimmerja Coppejansa.

Mladinke na Cipru
Na mladinskem turnirju TE na
Cipru je uspešno igrala Ela Nala
Milić, ki se je uvrstila v četrtfinale.
V prvem krogu je s 6:3, 6:2 premagala domačinko Olgo Danilovo, v
drugem pa s 6:4, 6:2 Izraelko Noo
Major. V četrtfinalu je izgubila z
Rusinjo Kiro Pavlovo s 7:6 (11), 0:6,
0:6. Milićeva ostaja na Cipru tudi ta
teden, v kvalifikacijah pa je bila na
istem turnirju že dvakrat uspešna
Ella Hojnik, ki se ji je tako pridružila v glavnem žrebu. Pia Lovrič je nastopila na turnirju ITF 2. ranga na
Tajskem. Šestnajstletna Domžalčanka, ki je na mladinski svetovni lestvici na 182. mestu, je bila v
prvem krogu prosta, v drugem je
s 6:2, 6:1 premagala Norvežanko
Lilly Elido Haseth, v osmini finala
pa je bila s 6:0, 6:1 boljša od Rusinje Marije Krasakove. V četrtfinalu je igrala z domačinko Aunchiso
Chanta, ki je slavila s 6:4, 3:6, 6:2.
V Budimpešti je bil turnir ITF 4.
ranga. Pri fantih so v drugi krog napredovali Filip Jeff Planinšek, Miha
Velički in Jan Kupčič. Velički je s
6:3, 6:7 (5), 6:3 premagal Balinta
Dobaka, Kupčič je bil s 6:3, 6:1
boljši od Benedeka Szombathelyia.
Planinšek je proti domačinu Mateju
Cseresznyesu napredoval po predaji
nasprotnika. Žiga Kovačič je v kvalifikacijah zmagal trikrat, v prvem

Naj športna
poteza
Tenis Slovenija bo tudi
letos podelila nagrado za fair
play potezo. Gre za projekt in
vseslovensko akcijo, s katero
želijo v ospredje postaviti pozitivne zglede v športu. Fair play
potezo lahko predlagate vsi
tekmovalci oziroma udeleženci
tekmovanj, trenerji, starši in
drugi. Fair play je dogodek, na
katerem posameznik ravna
spoštljivo, moralno, etično in
pošteno v odnosu do soigralca,
nasprotnika ali kateregakoli
drugega akterja. Projekt Fair
play poteza Tenis Slovenije bo
okronan s podelitvijo posebnega priznanja za fair play potezo leta na zaključni prireditvi
Tenis Slovenije, 27. novembra
2018. Predlog za fair play
potezo Tenis Slovenije lahko
oddate na e-naslov prijave@
tenis-slovenija.si, najpozneje
do 2. novembra 2018.

krogu pa je končal Tin Krstulović.
S 4:6, 6:2, 7:5 ga je premagal Čeh
Martin Krumich.
Manj uspešna so bila dekleta, saj
je v drugi krog napredovala le Tara
Gorinšek, ki je s 6:4, 7:5 premagala domačinko Anastasio Petrovo.
Tjaša Klevišar je s 4:6, 4:6 izgubila
s Hrvatico Antonio Ružić. Marija
Vičič ni bila kos Slovakinji Radki
Zelnickovi (3:6, 1:6), Taro Katarino Milić je s 6:1, 6:3 premagala
Madžarka Natalia Szabanin, Maja
Makorič pa je s 6:7 (3), 1:6 izgubila s
Hrvatico Taro Wurth. (bm)

