Največ pozornosti domače teniške javnosti je pretekli teden zagotovo pritegnil nastop ženske slovenske
izbrane teniške vrste v pokalu Federacij. Turnir osmih ekip je od četrtka do nedelje potekal v britanskem Bathu.
Glede na to, da je Slovenija odpotovala na tekmovanje v precej okrnjeni postavi, manjkale so Tamara Zidanšek,
Polona Hercog in poškodovana Andreja Klepač, je bil prvi cilj ekipe obstanek v I. EA skupini pokala Fed in naše
igralke so ta cilj tudi dosegle. Reprezentanca je pod vodstvom Andreja Kraševca in Daniela Šantla nastopila v
postavi Dalila Jakupović, Kaja Juvan, Nina Potočnik in Nika Radišič. Začetek precej neizkušene ekipe, za obe
naši prvi igralki je bil to šele tretji nastop v pokalu Fed, ni bil obetaven, saj so naše igralke izgubile vsa tri
srečanja v round robin skupini z ekipami Velike Britanije, Grčije in Madžarske. Z zmago proti Gruziji v tekmi za
obstanek pa so se vendarle izkazale in bodo tudi prihodnjo sezono nastopale v sicer tretjem kakovostnem
razredu svetovnega ekipnega tenisa. Če že ni šlo dekletom pa se je, vsaj v tekmah prvega in drugega kroga, na
turnirju ATP serije 250 v argentinski Cordobi izkazal Aljaž Bedene. V drugem krogu je dosegel eno
pomembnejših zmag v karieri saj je s 6:1 6:4 povsem nadigral in izločil prvega nosilca turnirja in 13. igralca
sveta, 31-letnega Italijana Fabia Fogninija. To je bilo sicer njun osmi medsebojni obračun in prva zmaga za
najboljšega slovenskega teniškega igralca ta hip. Aljaž je tekmo izvrstno začel in prvi niz dobil s 6:1. Na svoj
prvi servis je izgubil dve točki, na drugega še tri, Fogniniju pa je servis odvzel trikrat. V osvojenih točkah je bil
boljši s 30-18. Tudi v drugem nizu, ki je sicer postregel s petimi brejki, je Aljaž dvakrat izgubil svoj začetni
udarec, a ga je tudi tokrat Italijanu odvzel trikrat in se zasluženo veselil končne zmage. Ob koncu je imel na
svojem kontu 61 točk, Fognili le 43. V četrtfinalu je bil Aljažev nasprotnik Urugvajec, 92. igralec sveta, 33-letni
Pablo Cuevas. Aljaž je tekmo dobro začel in z breakom povedel s 3-1, nato pa je bilo srečanje zaradi dežja
prekinjeno in se je nadaljevalo naslednji dan. Odmor je očitno bolj koristil Cuevasu, ki je bil v nadaljevanju
boljši in je na koncu slavil s 7:6(2) 6:1. To je bil sicer njun drugi medsebojni obračun in še druga zmaga za
Urugvajca. Aljaž ostaja v Argentini tudi ta teden, le da se je iz Cordobe preselil v Buenos Aires. Tu bo nastopil
na turnirju ATP serije 250 z nagradnim skladom 673.135 $. Isto prizorišče je bilo lani za našega igralca eno
najuspešnejših v letu 2018 saj se je tu uvrstil v svoj edini ATP finale v lanski sezoni. Premoč je moral v finalu
nato priznati Avstrijcu Dominiku Thiemu. Aljaž letos brani 150 ATP točk, katerih izguba bi ga na lestvici potisnila
kar precej mest nižje od sedanje uvrstitve, ko je 57. igralec sveta. Njegov nasprotnik v prvem krogu bo 27-letni
domačin Guido Andreozzi, 74. igralec lestvice ATP. To bo njun drugi medsebojni obračun, prvega je na OP
Avstralije leta 2015 gladko dobil Bedene. Na domačih teniških igriščih so konec tedna nastopali člani in članice,
dečki in deklice v starostni kategoriji do 14 let ter najmlajši v kategoriji 8-11 let. V Ljubljani se je na igriščih
Max tenis kluba končalo odprto prvenstvo za člane in članice. Pri članih je slavil tretji nosilec Rok Komac
(MaxLj). V finalu je s 6:3 4:6 6:3 premagal Marka Mesariča (AsLitija). Komac je bil v polfinalu s 6:1 6:7(4) 7:6(4)
boljši od Gašparja Žimbrega Turkovića (ŽtkMb), Mesarič pa je s 7:5 6:3 izločil drugega nosilca Domna
Gostinčarja (ŽtkMb). Pri dekletih je zmagala Kranjčanka Tjaša Klevišar (Tr-Kr). V finalu je s 6:3 3:6 6:1 premagala
prvo nosilko Tino Kristino Godec (AsLit). Klevišarjeva je v polfinalu s 6:3 6:2 premagala klubsko soigralko Taro
Katarino Milić, Godčeva je bila s 7:6(3) 6:3 boljša od Pie Marije Rebec (Tc-Lj). Dečki in deklice do 14 let so
nastopali v A in B turnirjih v Kranju, Velenju in Mariboru. V A turnirju je dečke gostil TK Triglav Kranj, zmaga
pa je tokrat ostala kar doma. Slavil je namreč domačin Jaka Golob, ki je v finalu s 7:6(0) 6:3 premagal
presenečenje turnirja, nepostavljenega klubskega soigralca Jana Bukovca. V B turnirju je bil v Velenju najboljši
Blaž Železen (ŽtkMb), ki je v finalu s 6:3 6:2 premagal domačega aduta Paola Angelija (ŠtkVe).
Deklice je gostil ŽTK Maribor in tudi tu so si zmago priigrale domačinke. Anamari Žnuderl, prva nosilka turnirja,
je v finalu v izenačenem obračunu s 7:6(0) 3:6 6:2 premagala peto postavljeno Ljubljančanko Špelo Sedej
(Maja). Na turnirju TS so na svoj račun ponovno prišli tudi najmlajši igralci in igralke v starostni kategoriji 8-11
let. Konec tedna se jih je na turnirjih v Krškem in Novem mestu zbralo 71. V soboto so v Novem mestu nastopili
v mini tenisu in tenisu deklic do 10 let. Turnir v mini tenisu je dobil Aleksej Mulej (Maja), ki je v finalu z 2-1
premagal Marka Škundriča (ŽtkMb). Pri deklicah je bila najboljša Brina Milovanovič (TKTalent). V finalu je z 21 premagala Saro Kovačevič (Maja). V tenisu deklic do 10 let je zmagala Veritsa Yaneva (Brežice). V finalu je s
6-1 premagala Niko Matevžič Bašelj (Maja). V nedeljo so v Novem mestu nastopili še dečki do 10 let. Zmagal
je Peter Škundrič (ŽtkMb), ki je v finalu s 6-1 premagal Martina Kolariča (Pvald). V Krškem sta v soboto potekala

turnirja do 11 let. Pri deklicah je bila najboljša Kaja Kadak Ocvirk (Maja). V finalu je s 6-1 premagala Jerco
Fleischman (Medvode). Pri dečkih je slavil Liam Lugarič (TK_SB). V finalu je s 6-4 premagal klubskega soigralca
Marka Berčiroviča Novaka. V nedeljo je bil v Krškem še turnir v midi tenisu. Pri deklicah je zmagala Veritsa
Yaneva (Brežice), ki je v finalu z 2-0 premagala Niko Bašelj Matevžič (Maja). Pri dečkih je prvo mesto osvojil
Lovro Hace Zajc (SDSTA). V finalu je z 2-1 premagal Matijo Dodiga (Brežice). Poleg nastopov Aljaža Bedeneta
bomo ta teden spremljali še nekaj slovenskih igralcev in igralk na mednarodnih turnirjih. Kaja Juvan ostaja v
Veliki Britaniji, kjer bo nastopila na turnirju ITF WTT z nagradnim skladom 60.000 $. V Shrewsburyu bo v prvem
krogu igrala z 21-letno Francozinjo Harmony Tan, 301. igralko lestvice WTA. Tanova je prejšnji teden nastopila
na 25.000 $ vrednem turnirju v Grenoblu in se uvrstila v finale. Kristina Novak še drugi teden ostaja v Sharm
El Sheikhu na turnirju ITF WTT (15.000 $). V prvem krogu glavnega turnirja bo igrala s 5. nosilko, 27-letno
Rusinjo Anno Morgino (WTA 613). Pia Čuk bo nastopila na ITF WTT turnirju v Antalyi (15.000 $). V prvem krogu
bo igrala z domačo povabljenko, 16-letno Dogo Turkmen. V Antalyi je na moškem turnirju ITF v kvalifikacijah
že nastopil Mike Urbanija in v prvem krogu s 6:0 6:0 premagal Kazahstanca Klima Ivanova. Za uvrstitev v glavni
turnir bo igral z Rusom Andreyem Chepelevim. V glavnem žrebu turnirja ITF WTT v Tucsonu v ZDA je Matic
Špec. V prvem krogu bo igral z Američanom Michaelom Zhujem. Mladinke ta teden nastopajo na turnirju ITF
1. ranga v brazilski Criciumi. Poleg članice ekipe ITF Žive Falkner bosta nastopili še Metka Komac in Pia Lovrič.
Prvi nastop je že opravila Falknerjeva, ki je v prvem krogu s 6:1 6:1 premagala 15-letno domačinko Camillo
Bossi (ITF 504). Metka Komac je igrala z Ekvadorko Elizabeth Gonzalez, 150. mladinko sveta in izgubila s 6:2
4:6 2:6. Pia Lovrič je kot 12. nosilka v prvem krogu prosta. Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta nastopili na
močnem WTA turnirju v Dohi (916.113 $). Kljub relativno visokim uvrstitvam na lestvici WTA sta morali obe v
kvalifikacije, kjer sta sicer obe izgubili, a se je Hercogova uvrstila v glavni turnir kot srečna poraženka.
Hercogova je bila v zgornji polovici žreba, ki ji je bil v uvodnem krogu naklonjen saj je igrala z ameriško
povabljenko na turnir Julio Elbaba (526) in zanesljivo zmagala s 6:1 6:3. V drugem krogu se je merila z
Uzbekistanko Sabino Sharipovo (WTA 139). Hercogova je dobila tudi drugo tekmo. Od Sharipove je bila boljša
s 7:5 7:5. V zadnjem krogu kvalifikacij je Hercogova igrala z Ajlo Tomljanović, ki je prejšnji teden nastopila v
finalu WTA turnirja v Hua Hinu. Tomljanovićeva je bila za našo igralko premočna nasprotnica in je slavila s 6:3
6:4. Hercogova kljub porazu ni ostala brez glavnega turnirja saj se je vanj uvrstila kot srečna poraženka, isti
status pa bo imela tudi njena nasprotnica v prvem krogu Alison Riske. 28-letna Američanka je prav tako izgubila
v finalu kvalifikacij, kjer jo je s 6:2 6:1 premagala Kitajka Lin Zhu. Zidanškova, 3. nosilka kvalifikacij, ki je na
zadnjih turnirjih pokazala zelo dobro formo in izvrsten tenis, se je v prvem krogu pomerila z 20-letno Rusinjo
Ljudmilo Samsonovo (WTA 168) in doživela nepričakovan poraz. Samsonova je bila po dveh urah in treh
minutah igre boljša s 6:3 4:6 6:3. Obe igralki sta bili dokaj nezanesljivi pri začetnem udarcu, tako da je bilo v
tekmi skupaj 16 brejkov, pri čemer je Samsonova servis izgubila sedemkrat, Zidanškova pa devetkrat. Tamara
je v tekmi naredila kar 13 dvojnih napak, Samsonova 10. Na koncu je bila Rusinja v seštevku točk boljša s 10493.

