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SLOVENKE V POKALU FED V LUKSEMBURG

Vroč skok v leto 2020

V Mariboru in Medvodah potekata državni prvenstvi Lino v starostni kategoriji do 12 in Zala do 16
let, naši najboljši igralci in igralke pa so izvrstno začeli nastope v sezoni 2020.
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Tam spodaj

Potem ko je TK Medvode uspešno izpeljal DP članov in članic, mu je zaupana še organizacija
državnega prvenstva Zala za fante
in dekleta do 16 let. Pri fantih je
prijavljenih 70 igralcev, v odsotnosti drugega in tretjega igralca
lestvice TS Maja Premzla in Aljaža Kirbiša vsi ostali najboljši v tej
starostni kategoriji. Prvi favorit za
zmago je nedvomno prvi igralec
lestvice do 16 let Bor Artnak, štrene pa mu bodo poskušali zmešati predvsem drugi nosilec Matic
Križnik, pa tudi Lun Obrul, Nejc
Škorjanc in Job Japelj. Fantje so že
odigrali kvalifikacije in prvi krog
glavnega turnirja. Presenečenj ni
bilo, nosilci pa se v uvodnih nastopih niso posebej utrudili, saj
so vsi zmagali gladko, brez oddanega niza. Tudi prva nosilca
Artnak in Križnik sta do zmag
prišla dokaj gladko. V obračunu
obeh igralcev, ki sta bila v glavni
turnir uvrščena s statusom nižje
kategorije, torej prvega in drugega igralca lestvice do 14 let, je
napredoval Luka Videnovič. Ta
je sicer izgubil prvi niz proti Žigi
Švecu s 4:6, v drugem povedal z
1:0, nato pa mu je Švec srečanje
predal. Med najbolj zanesljivimi
zmagovalci prvega kroga sta bila

še Lun Obrul in Nejc Škorjanc,
ki sta nasprotnikoma oddala le
dve igri.
Dekleta so prvič nastopila v
torek, v boj za naslov državne
prvakinje se je podalo 60 igralk.
Manjkata prva igralka lestvice
Petja Drame in tretja Brina Šulin, tako da se obeta zagrizen boj
za naslov med Pio Marijo Rebec,
Anamari Žnuderl, Mašo Viriant,
Ano Lanišek, Pio Petelinšek in
Evo Muller Uhan.
V Mariboru poteka državno
prvenstvo Lino do 12 let. Pri
dečkih nastopa 55 igralcev, tudi
vsi najboljši. Favorit prvenstva je
Žiga Šeško, prvi igralec lestvice
TS, ki je osvojil tudi zadnji turnir
pred novim letom v Ljubljani. V
boju za naslov prvaka pričakujemo še Luko Petroviča, Svita Suljiča in Maksima Despotoviča. Vsi
favoriti so naloge v prvem krogu
opravili odlično in nasprotnikom prepustili le nekaj iger. Pri
deklicah, ki so prvič nastopile v
torek, je v boju za naslov prvakinje 49 igralk. Tudi tu so v igri vse
najboljše s prvo favoritinjo Elo
Plošnik na čelu. V boju za naslov
državne prvakinje pričakujemo še
Beti Jazbec Butina, Aljo Senica in
Zalo Bizjak.

Odlično so sezono 2020 na
turnirjih v Novi Zelandiji, Avstraliji in Katarju začeli naši najboljši Slovenci. Zmagali so Aljaž
Bedene, Tamara Zidanšek, Blaž
Rola in Blaž Kavčič. Spodrsnilo
je samo Kaji Juvan na Kitajskem.
Aljaž Bedene je z 58. mestom
vodilni Slovenec na lestvici ATP.
Turnir v Dohi je začel z zmago
nad 21-letnim Švedom Mikaelom Ymerjem. Čeprav kvalifikant, se je Ymer, ki je na lestvici
ATP uvrščen 16 mest za Aljažem,
izkazal kot neugoden nasprotnik
in je po prvih dveh izenačenih
nizih, v katerih sta oba igralca
dosegla po en brejk, na začetku
tretjega niza resno zapretil Aljažu.
Na koncu je s 3:6, 6:4, 6:3 zmagal
Ljubljančan. V drugem krogu se
je Aljaž spoprijel z 22-letnim Kazahstancem Aleksandrom Bublikom, s katerim se do zdaj še ni
pomeril. Bublik na lestvici ATP
zaseda 55. mesto, v prvem krogu
pa je s 6:3, 6:4 izločil Francoza
Adriana Mannarina. Zmagal je
Bedene s 6:3 in 7:5.
Po Aljažu sta zmagovala še Blaž
Rola na challengerju v avstralskem Bendigu (162.000 USD) in
Blaž Kavčič na challengerju v Noumei v Novi Kaledoniji (81.000
USD). Rola je igral z Belorusom
Iljo Ivaškom, ki je na lestvici ATP
uvrščen 14 mest pred njim na 131.
mesto in je po uri ter 50 minutah
igre slavil s 7:5, 7:6 (3). V drugem
krogu bo igral z osmim nosilcem,
25-letnim Nemcem Dominikom
Köpferjem, 94. igralcem lestvice
ATP, s katerim se do zdaj še nista
pomerila. Dobro formo je v novi
sezoni pokazal tudi Kavčič, ki je v
uvodnem nastopu s 6:4, 7:5 izločil
Francoza Elliota Benchetrita, 217.
igralca lestvice ATP. Kavčič je za
zmago potreboval uro in 49 minut. Ob zelo dobrem prvem servisu, izgubil je samo šest točk od 29,
je dosegel pet asov, nasprotniku
pa štirikrat odvzel začetni udarec
iz kar 15 priložnosti. V drugem
krogu ga čaka obračun z 21-letnim Britancem Jayem Clarkom,
154. igralcem lestvice ATP in 11.
nosilcem turnirja.

Pri dekletih sta nastopili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan,
Dalila Jakupović pa se ni uspela
uvrstiti na turnir posameznic v
Shenzenu in tam nastopa samo
v konkurenci dvojic.
V Aucklandu na Novi Zelandiji (275.000 USD) je Zidanškova v prvem krogu po dveh urah
in 17 minutah izenačenega boja s
7:6 (7), 7:6 (5) ugnala šesto nosilko in trenutno 44. igralko sveta,
Švedinjo Rebecco Peterson. To
je bilo njuno drugo medsebojno
srečanje in druga Tamarina zmaga. Njena nasprotnica v drugem
krogu bo 25-letna Američanka
Jessica Pegula, 82. igralka lestvice
WTA, ki je v prvem krogu s 6:0.
6:4 premagala rojakinjo Catherine Bellis.
Uvodni nastop sezone pa se
ni posrečil Juvanovi v Shenzhenu (651.000 USD). Juvanova, ki
sezono začenja s 128. mesta, je v
prvem krogu igrala s tretjo nosilko, 26-letno Madžarko Timeo
Babos, 89. igralko sveta, in v tesnem obračunu izgubila s 5:7, 4:6.
Jakupovićeva je v paru z Romunko Raluco-Ioano Olaru v
prvem krogu Shenzena premagala romunsko-češki par Irina
Begu/Kristina Pliškova s 3:6, 7:6
(3), 11:9.

igrale v angleškem Bathu in po
treh porazih v skupinskem delu
nato zmagale v boju za obstanek
proti Gruziji. Cilji so tokrat višji,
saj se po lanski odsotnosti vrača
Tamara Zidanšek. Slovenija ima
v medsebojnih dvobojih pozitiven izkupiček z Luksemburgom
(4:0), Poljsko (3:0) in Švedsko
(3:1). S Srbijo je izid na medsebojnih tekmah 2:2, s Turčijo pa Slo-

Pokal Fed
Dobra nastopa Zidanškove in
Juvanove sta tudi odličen obet
pred februarskim nastopom slovenske ekipe v pokalu Federacij.
Ta bo od 5. do 8. februarja v Luksemburgu še tretje leto zapored
nastopila v I. evro-afriški skupini.
Kapetan Andrej Kraševec je v reprezentanco vpoklical Tamaro
Zidanšek (WTA 64), Kajo Juvan (126), Dalilo Jakupović
(181), Niko Radišić (533) in Pio
Lovrič (953). V Luksemburgu
bodo poleg Slovenije in domače
reprezentance nastopale še reprezentance Poljske, Srbije, Švedske
in Turčije. Šest reprezentanc bo
razdeljenih v dve skupini po tri,
v naslednji krog, kvalifikacije za
svetovno skupino, bosta napredovali dve reprezentanci. Žreb bo
naslednji teden. Slovenke so lani

BTC MEDOT

Pokal ATP
V četrtfinale pokala ATP so se že uvrstile reprezentance Avstralije, Srbije, Rusije in Velike Britanije. Rusi so v skupini D v Perthu
premagali Norvežane s 3:0. Kanadčani so v skupini F v Brisbanu
z 2:1 odpravili Nemce, Britanci pa v skupini C v Sydneyju s 3:0
Moldavce. V Perthu je bil v ospredju obračun med finalistom OP ZDA
Rusom Danilom Medvedevom in mladim zvezdnikom Casperjem
Ruudom, ki velja za izredno neugodnega za vse najboljše igralce.
Prvi niz je Rus gladko dobil s 6:3, drugega pa šele v podaljšani igri z
8:6. »Morda izid tega ne kaže, a dvoboj je bil zelo tesen in oba bi
lahko zmagala,« je po dvoboju komentiral Medvedev, ki pred OP
Avstralije kaže dobro formo. Ta dvoboj je že odločil o zmagovalcu,
saj je Karen Hačanov brez težav ugnal Viktorja Durasovica s 6:2 in
6:1. V napetem obračunu je Nemčiji prvo točko priboril Jan-Lennard
Struff, ki je ugnal Felixa Auger-Aliassimeja s 6:1 in 6:4. V dvoboju velikanov bi nato Nemci lahko dosegli neulovljivo prednost, a je Denis
Shapovalov nadigral Alexandra Zvereva s 6:2 in 6:2. Odločala je igra
dvojic, v kateri sta Shapovalov in Auger-Aliassime premagala Kevina
Krawietza in Andreasa Miesa s 6:3 in 7:6 (4). Bolgarija je ugnala
Belgijo z 2:1, Italija pa je bila boljša od ZDA s 3:0.
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venija še ni igrala. Največji uspeh
ženske reprezentance sega v leto
2003, ko so »zlata« dekleta (Katarina Srebotnik, Tina Pisnik,
Maja Matevžič in Tina Križan)
v prvem krogu svetovne skupine premagale Argentinke, nato
pa na spektaklu v Portorožu v
četrtfinalu izgubile z Rusinjami.
Slovenke so bile nazadnje članice
svetovne skupine leta 2012. (bm)
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