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ZASLUŽENA PRIZNANJA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

Za najboljše ni ’zime’
Priznanje za najvišje uvrstitve na
lestvici TZS ob koncu sezone so
od dvanajstletnikov do članov iz
rok predsednika Marka Umbergerja prejeli Žiga Švec, Ana Tara
Praček, Bor Artnak, Petja Drame,
Blaž Vidovič, Tjaša Klevišar, Matic Dimic, Kaja Juvan, Aljaž Bedene in Dalila Jakupović. Priznanja
za zmagovalce v ligaških tekmovanjih so romala v roke predstavnikov TK Center Court (liga do 12
let), ŽTK Maribor (liga do 14 let
dečki), TC Ljubljana (liga do 14 let
deklice), TK Triglav Kranj (liga do
18 let in prva ženska članska liga),
TD Slovan (prva moška članska
liga) in TK Branik Maribor (veteranska liga). Nagrado za izjemne
dosežke so si prislužili Kaja Juvan
in Ela Nala Milić za dosežke v
mladinski konkurenci ter Tamara Zidanšek, Andreja Klepač in
Marino Kegl za uspehe v članski
konkurenci. Nagrado za izjemne
dosežke je prejel tudi veteran
Marko Škrjanec. Še šestnajsto leto
zapored je naslov najuspešnejšega
kluba v Sloveniji po številu zbranih
točk igralcev in igralk osvojil ŽTK
Maribor. Najboljša igralca tenisa
na mivki v letu 2018 sta Uroš Brinovec in Lea Wildmann. Petrolov
up leta 2018 je Bor Artnak, ki je
iz rok predsednika uprave Petrola Tomaža Berločnika prejel tudi
denarni bon v višini 500 evrov.
Trenerji so iz svojih vrst za trenerja
leta izbrali Robija Cokana, trenerja
Kaje Juvan, priznanje pa je prejel
tudi trener Dalile Jakupović, njen
oče Senad. Tudi letos je bila podeljena nagrada za športno potezo
leta. Nagrada je romala v roke
Marsela Žnuderla, podelil pa mu
jo je olimpionik Miro Cerar. Po
odločitvi UO TZS je bil odhajajočemu predsedniku Marku Umbergerju, ki je TZS vodil zadnjih
12 let, podeljen naziv častni predsednik. Priznanje in priložnostno
darilo mu je izročil podpredsednik
TZS Marko Mlakar.

Tamari zmaga
Tamara Zidanšek pili formo
pred sezono 2019 v Indiji in trenutno ji gre to odlično od rok.
Na turnirju ITF (25.000 USD)
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V ljubljanskem SiTi Teatru je bilo zadnje dejanje sezone 2018. Na prijetni prireditvi, ki so jo z nastopi popestrili
Uroš Perić, Rado Mulej in plesalke, so bili razglašeni dobitniki priznanj Teniške zveze Slovenije za leto 2018.

Nika Radišić

v mestu Pune je osvojila šestnajsti
naslov na turnirjih ITF v karieri,
četrtega letos. V finalu je s 6:3, 6:4
premagala domačinko, 20-letno
Karman Kaur Thandi. Uspešno
je nastopila tudi v konkurenci
dvojic, kjer sta s soigralko Aleksandrino Najdenovo iz Bolgarije
z 2:6, 7:6 (5), 9:11 tesno izgubili
finalni obračun z Indijkama Ankito Raino in Thandijevo. Tamara ostaja v Indiji tudi ta teden.
Nastopa na prav toliko vrednem
turnirju v Solapurju, v uvodnem
nastopu pa je v uri in dvajsetih
minutah s 6:3, 6:4 opravila z domačinko, 19-letno Zeel Desai. V
Solapurju je nastopila tudi Nastja
Kolar, ki je v prvem krogu igrala z
brazilsko kvalifikantko Cristino
Paulo Goncalves in izgubila s 3:6,

Tamara Zidanšek

3:6. Že v kvalifikacijah je nastope
končala Pia Čuk.
Prejšnji teden sta na članskih
turnirjih ITF uspešno nastopali še
dve Slovenki. Osemnajstletna Primorka Nika Radišič se je na turnirju v Kairu (15.000 USD) med
posameznicami uvrstila v polfinale, v konkurenci dvojic pa je stopila
na zmagovalno stopničko. Nika
je v polfinalu igrala z Egipčanko
Sandro Samir in izgubila z 2:6, 6:7
(3). Nastopila je tudi v konkurenci dvojic, kjer je s Švicarko Joanne
Zuger osvojila turnir. V polfinalu
sta z 2:6, 6:1, 10:4 premagali Slovakinjo Alico Rusovo in Američanko Nino Ugrelidze, v finalu pa
sta bili s 6:3, 6:3 boljši še od Romunke Cristine Ene in Italijanke
Alexandre Zmau. Na turnirju v

Manca Pislak

Solarinu na Siciliji (15.000 USD)
je tudi drugi teden zapored nastopila Ljubljančanka Manca Pislak.
Med posameznicami je nastope
končala v četrtfinalu, v konkurenci dvojic pa se je s soigralko Mario
Masini iz Italije uvrstila v finale, a
tam sta s 6:2, 4:6, 6:10 izgubili z
Bolivijko Noelio Zeballos Melgar
in Francozinjo Lou Adler.

Mladi na Floridi
in doma
Na turnirju TE do 16 let na
Malti je še drugi teden nastopil
Celjan Jan Dimitrijevič. Tudi tokrat je nastope končal s tremi zmagami in porazom v četrtfinalu. Tu
ga je s 6:1, 6:7 (3), 6:2 premagal
Latvijec Daniils Snaiders.

Najboljši mladi igralci in igralke
z vsega sveta zadnje novembrske in
prve decembrske dni preživljajo na
Floridi, kjer se udeležujejo turnirjev Eddi Herr in orange bowl.
Na turnirju Eddie Herr je med
mladinkami do 18 let nastopila
Živa Falkner in se poslovila v drugem krogu. Na turnirju do 16 let
je nastopila Tara Katarina Milić in
v drugem krogu z 1:6, 0:6 izgubila
z Američanko Elaine Chervinsky.
Ela Nala Milić (do 12 let) se je med
posameznicami uvrstila v osmino
finala, kjer jo je s 6:2, 5:7, 10:6 premagala Kanadčanka Nawal Youssef. V dvojicah se je s soigralko
Valerijo Kargino uvrstila v polfinale, kjer sta izgubili s Kanadčanko
Sarah L’Allier in Američanko Mio
Slama s 6:2, 7:6 (5).

Na orange bowlu do 18 let je
nastopila Živa Falkner, ki pa je
končala že v prvem krogu. Tara
Katarina Milić (do 16 let) je igrala
kvalifikacije in po dveh zmagah je
odločilno srečanje izgubila. Turnir do 12 in 14 let se bo začel 9.
decembra.
V italijanskem Ronchiju je bil
ekipni turnir euroregione za dečke
in deklice do 11 let iz štirih italijanskih pokrajin ter Slovenije in Hrvaške. Slovenijo so zastopali Svit
Suljič, Žiga Šeško, Alja Senica in
Zala Bizjak. Na prvem srečanju
so s 5:1 premagali ekipo Veneta, v
drugem so bili s 6:0 boljši od ekipe
Trenta in se uvrstili v finale. Tu so
igrali z ekipo Emilie Romagne. Po
tekmah posameznikov in dvojic je
bil izid neodločen 3:3, odločil pa
je dvoboj mešanih dvojic, ki jo je
dobila Slovenija. Konec tedna je
bil prvi letošnji finalni turnir do 12
let. Nova dvorana v Medvodah je
bila srečen kraj za Luko Albrehta
(TK CC). V finalu je s 6:2, 6:1
premagal klubskega soigralca
Matica Hribarja. B-turnir dečkov
je v Ljubljani osvojil Dejan Desy
(ŽTK Maribor), ki je v finalu s
6:4, 6:1 premagal Andraža Novaka (Šporn). Deklice so v A-turnirju nastopale v Domžalah, kjer
je zmagala Julija Bogatin (Luka
Koper). V finalu je bila boljša od
Nale Kovačič (ŽTK Maribor). Bturnir deklic je v Ljubljani osvojila
Ajda Dovnik (ŽTK Maribor). V
finalu je s 6:0, 6:1 premagala Juno
Belič (Max Ljubljana).
ŽTK Maribor ta teden gosti
edini mednarodni zimski turnir v
Sloveniji, mladinski turnir ITF 4.
ranga. V kvalifikacijah je nastopilo
30 slovenskih igralcev in igralk, v
močni mednarodni konkurenci
več kot 150 igralcev in igralk pa se
je v glavni žreb prebila samo Sheila
Glavaš. V prvem krogu glavnega
turnirja sta bila pri fantih uspešna
domačin Sebastian Dominko in
Ptujčan Blaž Vidovič, pri dekletih pa sta se v drugi krog uvrstili
Kranjčanka Tjaša Klevišar in
13-letna domačinka Petja Drame.
V drugem krogu bodo nastopili še
Jan Kupčič, Filip Jeff Planinšek,
Pia Lovrič, Maja Makorič in Sheila Glavaš. (bm)

