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Po 14 letih tri, po 15 štiri?

Jakupovićeva
in Čukova odlično
Dalila Jakupović, ta teden
prva dama slovenskega tenisa,
se je na WTA challengerju v
indijskem Mumbaju uvrstila
v polfinale, tu pa je nastope
med posameznicami končala.
Druga nosilka turnirja je v četrtfinalu s 6:2, 6:3 v uri in 11
minutah igre še drugič v dveh
nastopih premagala 28-letno
Kitajko Jia Jing Lu, 214. igralko
lestvice WTA. V polfinalu pa je
igrala s partnerico v konkurenci
dvojic, 23-letno Rusinjo Irino
Kromačevo. Rusinja je bila po
uri in pol igre boljša s 6:4, 7:5.
Za Dalilo je po lanskem finalu
v Mumbaju to nov odličen izid
na WTA challengerjih, ki ji je
ta teden zagotovil novo najviš-

Za slovenskimi tenisačicami in tenisači je nov teden, ki so ga kronali
s spodobnimi izidi in si ustvarili dobro izhodišče za prihodnost.
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Za Blažem Kavčičem sta
denimo odlična nastopa na Kitajskem, a imata kljub temu po
zadnjem finalnem obračunu na
ATP challengerju v Shenzhenu
grenek priokus, saj mu tudi v
drugo ni uspelo premagati mladega 19-letnega srbskega upa Miomorja Kecmanovića. V še enem
tesnem obračunu je Kecmanović
zmagal s 6:2, 2:6, 6:3. Dvoboj
je trajal uro in 55 minut, v tem
času pa sta dosegla osem brejkov.
Končno razmerje osvojenih točk
je bilo 86:74 v korist Srba. Za
Kecmanovića je to drugi naslov
na turnirjih serije challenger, na
lestvici ATP pa se je z zadnjim
uspehom povzpel na 133. mesto in je peti najboljši igralec na
lestvici med tistimi, ki še niso
dopolnili 20 let. Kavčič, ki je bil
lani v Shenzhenu polfinalist in
finalist, je osvojil 55 ATP-točk in
6360 dolarjev denarne nagrade,
na lestvici ATP pa je pridobil 27
mest, tako da ga ta teden najdemo na 197. mestu. Blaž ostaja pri
eni zmagi na challengerjih v tej
sezoni in 17 v karieri. Sicer pa je
Blaž na turnirjih v Shenzhenu že
precej domač in prepoznaven, saj
je bil tam leta 2015 zmagovalec,
leta 2017 pa finalist in polfinalist. Njegova naslednja nastopa
sta predvidena v Indiji, kjer je bil
lani dvakrat četrtfinalist, letos pa
zagotovo pričakuje kaj več, saj je
v izvrstni formi. Na zadnjih 15
tekmah je slavil kar dvanajstkrat.

najvišjo uvrstitev v karieri. Sezono 2017 je denimo končala na
239. mestu. Podobno zgodbo
letos doživlja 20-letna Konjičanka Tamara Zidanšek, ki je ta teden sicer izgubila eno mesto in
je 70. igralka sveta, pretekli teden pa je bila najvišje v karieri na
69. mestu. Tudi ona je naredila
velik preboj v letošnji sezoni, saj
je sezono 2017 končala na 180.
mestu lestvice WTA. Zadnja
leta naša najuspešnejša igralka,
27-letna Mariborčanka Polona
Hercog, je ta teden na 82. mestu
ženske teniške lestvice, a je tudi
ona od prejšnje sezone napredovala, saj je leto 2017 končala na
102. mestu. Hercogova je bila
sicer leta 2011 že 35. igralka sveta. Letošnjo sezono je zaznamovala še ena mlada igralka, in sicer 17-letna Ljubljančanka Kaja
Juvan. Ena najboljših igralk v
svoji generaciji je ta teden s 174.
mestom dosegla najvišjo uvrstitev v karieri in izjemen napredek od lanske sezone, ki jo je
končala na 555. mestu lestvice
WTA. Slovenija ima tako po
letu 2004, ko so bile v stoterici
Katarina Srebotnik, Tina Pisnik
in Maja Matevžič, ponovno tri
igralke med svetovno elito z lepim izhodiščem, da v letu 2019
prvič v zgodovini najdemo v tej
družbi kar štiri Slovenke.

Na obisku
pri predsedniku
jo uvrstitev v karieri na lestvici
WTA. Dalila je po krajšem odmoru nastopila še v konkurenci
dvojic, kjer sta s Kromačevo v
polfinalu igrali proti Rusinjama
Nateli Szalamidze in Veroniki
Kudermetovi. Ruska dvojica je
bila boljša s 7:5, 6:3. Na turnirju serije ITF je pretekli teden
navdušila 22-letna Litijanka
Pia Čuk. Na poti do finala
turnirja z nagradnim skladom
25.000 dolarjev na Sardiniji
je v četrtfinalu v 79 minutah
s 6:2, 6:3 premagala 26-letno
Italijanko Martino Caregaro.
Pia je ob dobrem serviranju dosegla šest brejkov, sama je servis
izgubila trikrat, na koncu pa
bila v osvojenih točkah boljša
s 63:51. V prvem polfinalu na

tako močnem turnirju v karieri se je merila s prvo nosilko
turnirja, 24-letno Martino
Trevisan, 193. igralko lestvice
WTA, ki se letos lahko pohvali
z nekaj odmevnimi rezultati.
Tekma se je zaradi dežja igrala
na trdi podlagi v dvorani, Pia
pa je slavila po dveh urah in
štirih minutah igre z rezultatom 4:6, 6:3, 6:2. Na koncu je
bila v osvojenih točkah boljša
z 99:85, nasprotnici pa je v srečanju šestkrat odvzela začetni
udarec. Sama ga je izgubila
trikrat. Pia je morala v soboto
na igrišče še enkrat, ko se je v
finalu pomerila z drugo nosilko
turnirja, 25-letno Rusinjo Valentino Ivahnenko, 216. igralko
lestvice WTA. Rusinja je bila za

Čukovo tokrat še previsoka ovira, tako da je po uri in četrt igre
slavila s 6:2, 6:1. Ivakhnenkova
je Pii sedemkrat odvzela servis,
sama ga je izgubila dvakrat, v
seštevku točk pa je bila boljša
z 62:39. Za Čukovo je uvrstitev v finale najboljši dosežek v
karieri, čeprav se letos že lahko
pohvali s še dvema izvrstnima
izidoma, namreč osvojitvama
naslovov zmagovalke, ki ju je
dosegla maja v Hammametu na turnirjih z nagradnim
skladom 15.000 dolarjev. V
juniju je bila nato prav tako v
Hammametu še polfinalistka.
Sicer pa ima Litijanka štiri naslove na turnirjih ITF, dva, oba
na turnirjih z nagradnim skladom 10.000 dolarjev, je osvojila

že leta 2015. Točke iz turnirja
ji bodo pripisane prihodnji
teden, ko bo na lestvici WTA
napredovala za 138 mest in bo
na 475. mestu.

Po 14 letih spet tri
Navdušujoč pa je ta teden
tudi pogled na svetovno žensko teniško lestvico, na kateri je
med Slovenkami najvišje že prej
omenjena Dalila Jakupović. Sedemindvajsetletna Jeseničanka
je v letošnji sezoni naredila velik
preboj na teniški lestvici WTA
in iz meseca v mesec izboljševala svojo uvrstitev. Ta teden je
ponovno prevzela primat med
Slovenkami na lestvici, obenem
pa z 69. mestom dosegla novo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je prejšnji
teden na krajši obisk sprejel
vodstvo Teniške zveze Slovenije. Obiska so se udeležili Marko
Umberger, predsednik Tenis
Slovenije, David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice
Sava in Gregor Krušič, direktor
Tenis Slovenije. Srečali so se z
namenom okrepitve uspešnega
dolgoletnega poslovnega sodelovanja in grajenja potencialih
gospodarskih povezovanj tudi v
prihodnje. Hkrati se je predsednik republike, dolgoletni častni
pokrovitelj ATP Challengerja
Slovenia Open, pred iztekom
zadnjega mandata predsedniku
Teniške zveze Slovenije le-temu
zahvalil za uspešno sodelovanje
in zagotovil podporo zvezi tudi
v prihodnje. (bm)

