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Kako zakrpati luknjo?
FOTO: TZS

Nik Razboršek je v velikem slogu končal nastope na futuresu v Antalyi (15.000 $), kjer je še tretjič
letos na turnirjih te serije pokoril vso konkurenco, in to brez izgubljenega niza.

V finalnem obračunu je po
uri in 45 minutah zadal končni udarec 25-letnemu Brazilcu
Brunu Santanni, 449. igralcu
lestvice ATP, in slavil s 6:4, 6:4.
V finalu je ob dobrem začetnem udarcu le-tega izgubil dvakrat, a ga je nasprotniku odvzel
štirikrat, na koncu pa je bil v
osvojenih točkah boljši s 78:67.
Za Nika je to peti osvojen turnir serije Futures v karieri in
tretji letos. Na lestvici ATP je ta
teden kot četrti najboljši Slovenec na 509. mestu, kar je njegova najvišja uvrstitev v karieri. To
je tudi njegova najboljša sezona
doslej in odličen obet za nadaljevanje kariere, prihodnji teden
pa bo že v družbi najboljših 500
igralcev sveta, saj ga bomo našli okrog 440. mesta. V karieri
so mu doslej veliko preglavic
povzročale poškodbe, še posebej po njegovi drugi najboljši
sezoni, ki jo je imel v letu 2013,
ko je končal na 529. mestu. Zaradi poškodb je moral izpustiti
celotno sezono 2014 in v letu
2015 ponovno začeti na ničli.
Precejšnjo luknjo v moškem
tenisu, ki je nastala v zadnjih
letih med najboljšimi člani in
mladimi, ti naj bi poskrbeli za

svetlejšo prihodnost moškega
tenisa, pomaga za zdaj mašiti
Tom Kočevar Dešman. Tom
se je v letošnji sezoni intenzivneje vrnil na turnirje in počasi,
a vztrajno osvaja nove točke za
svetovno teniško lestvico, na
kateri se želi približati svoji najboljši uvrstitvi, 349. mestu, na
katerem je bil leta 2015, po njegovi najboljši sezoni v karieri.
Prejšnji teden se je na futuresu
v Heraklionu (15.000 $) uvrstil
v finale, a se novega naslova ni
mogel veseliti, saj ga je premagal
24-letni Francoz Baptiste Crepatte, 370. igralec lestvice ATP.
Francoz je v izvrstni formi, v finalu, ki ga je dobil s 6:1, 7:6 (4),
pa je osvojil že četrti zaporedni
naslov na tej ravni.

Rola po lepi zmagi
zapravil priložnost
Za Toma je poleg ene osvojitve
naslova to drugi izgubljen finale
v letošnji sezoni, ki pa je kljub
temu po sezoni 2015, ko je bil
tudi najvišje v karieri, ponovno
dokaj dobra. Tom trenutno zaseda 691. mesto, prihodnji teden
pa bo že na robu najboljše šeststoterice, okrog 615. mesta. Tako

Nik kot Tom tudi ta teden ostajata v Antalyi oziroma Heraklionu, kjer bosta poskušala dobro
formo izkoristiti za nova dobra
rezultata. Od naših najvišje uvrščenih igralcev na lestvici ATP
je prejšnji teden nastopal samo
Blaž Rola, ki si je za postajo izbral
ATP Challenger v ameriškem
Knoxvillu. Osemindvajsetletni
Ptujčan je v prvem krogu v uri
in 20 minutah igre s 7:6 (4), 6:4
ugnal dve leti mlajšega Ekvadorca Roberta Quiroza, 180. igralca
sveta. Težko delo se mu je obetalo v drugem krogu, ko se je udaril s prvim nosilcem, 27-letnim
Američanom Tennysom Sandgrenom, 61. igralcem jakostne
lestvice. Opravil ga je odlično
in Američana ugnal s 6:4, 6:4
ter dosegel eno vidnejših zmag
v zadnjem obdobju. Blaž je dobro serviral (skupaj 74-odstotni
izkoristek), nasprotniku trikrat
odvzel servis, sam ga je izgubil
enkrat. V seštevku točk je bil
boljši s 65:50. Srečanje je trajalo
uro in 13 minut. V četrtfinalu je
igral s 23-letnim Srbom Nikolo
Milojevićem, 172. igralcem lestvice ATP. Lepe priložnosti za
polfinale, ki se mu je ponudila
po veliki zmagi v drugem kro-

gu, pa žal ni izkoristil, saj je Srbu
moral priznati premoč. Milojević je zmagal s 6:4, 6:2. Srečanje
je trajalo uro in 13 minut, odločil
pa je boljši začetni udarec srbskega igralca, ki je v srečanju Blažu
ponudil tri priložnosti za brejk,
a Blaž ni izkoristil nobene, na
drugi strani pa je sam izkoristil
vse tri, do katerih se je dokopal
v tekmi. Na koncu je bil v osvojenih točkah Srb boljši z 61:47.
Blaž je na lestvici ATP pridobil
šest mest in je trenutno 229. igralec sveta, ta teden pa bo točkovni
zbir in uvrstitev poskušal izboljšati na challengerju v ameriškem
Champaignu (75.000 $).

Radišičeva
nepričakovano
ob zmago
Nika Radišič, 18-letna Primorka, ki na lestvici WTA ta
teden zaseda 885. mesto, se je
na ITF-turnirju v italijanskem
Cordenonsu (15.000 $) ustavila
v polfinalu. Potem ko je v drugi tekmi na turnirju s 6:1, 6:0
premagala 20-letno Švicarko
Andrino Peer in v četrtfinalu s 6:3, 6:3 še četrto nosilko,
24-letno Italijanko Camille

Scala, je v polfinalu morala
priznati premoč 18-letni Italijanki Anastasii Piangerelli, ki
na lestvici WTA še ni imela
uvrstitve. Nika je bila glede na
letošnje rezultate, to je bil njen
drugi polfinale letos, še trikrat
je bila četrtfinalistka, zagotovo
favoritinja, a se ni končalo po
njenih željah. Italijanka je bila
boljša z rezultatom 4:6, 7:6 (5),
6:4. Tekma je bila izgubljena v
drugem nizu, v katerem je Nika
z brejkom vodila s 5:3, a je nasprotnici dovolila, da jo je ujela
in celo dobila podaljšano igro.
V tretjem nizu je imela Nika pri
izidu 4:5 na svoj servis tri žoge
za izenačenje, a je nasprotnica
vse tri obranila, nato pa izkoristila prvo zaključno žogo, ki
se ji je ponudila, in dobila tretji
niz in srečanje. Izenačen obračun je sicer trajal kar tri ure in
štiri minute, Piangerellijeva pa
je bila na koncu za točko boljša
(115:114).
Tudi ta teden bo pester s
slovenskimi nastopi. Matic
Špec, Moni Potrč, Anja Gal in
Tina Cvetkovič so bili uspešni v kvalifikacijah 15.000 $
vrednih turnirjev na Tajskem,
v Grčiji in Turčiji, mladinke

Živa Falkner, Metka Komac in
Sheila Glavaš pa so na močnih
mladinskih turnirjih v Mehiki,
Boliviji in Izraelu. Ljubljanski
župan Zoran Janković je ob
koncu izvrstne teniške sezone
v mestni hiši sprejel našo najboljšo mlado teniško igralko,
letošnjo dvakratno mladinsko
olimpijsko prvakinjo Kajo
Juvan, v spremstvu mame in
trenerja Robija Cokana, predsednika TS Marka Umbergerja in direktorja TS Gregorja
Krušiča ter Romana Verasa.
Po krajšem uvodnem nagovoru
udeležencev sprejema se je Kaja
vpisala v knjigo posebnih dosežkov, kamor je zapisala, da bo
od vseh mest Ljubljana vedno
njeno najljubše. V sproščenem
pogovoru so se nato dotaknili
teniških in drugih s tenisom
povezanih tem. Župan ji je
izročil spominsko darilo ter ji
zaželel uspešno športno pot
tudi v prihodnje. Konec tedna
se začenja nova teniška sezona.
Odprli jo bodo dečki in deklice
v starostni kategoriji do 12 let,
ki bodo nastopili na turnirjih v
Ljubljani in Mariboru, Maribor in Ljubljana pa bosta tudi
prvi postaji za 16-letnike. (bm)

