INFOND OPEN 2018
15.06.2018

Na ženskem ITF turnirju Infond Open 2018 (15.000 $), ki ga gosti ŽTK Maribor je z nastopom
že opravila Pia Čuk. Od Čukove smo, glede na zadnje nastope v Tuniziji, kjer je nanizala kar
trinajst zaporednih zmag, pričakovali boj za najvišja mesta, a se ji tokrat ni izšlo. V drugem
krogu je naletela na razpoloženo 19-letno Avstralko Nino Alibalic, 563. igralko lestvice WTA, ki
je bila po uri in pol igre boljša s 6-2 6-2. Čukova je kar šestkrat izgubila svoj začetni udarec,
Alibaliceva le dvakrat, kar je tehtnico nagnilo v korist mlade Avstralke. Da je bila Avstralka
danes boljša kaže tudi število osvojenih točk (70-51).
Zadnje slovensko upanje v Mariboru je tako ostala 20-letna Saša Klaneček, ki študira in igra na
univerzi Arizona v ZDA. Na lestvici WTA trenutno nima uvrstitve, najvišje pa je bila na 1020
mestu. Domač klub ji je za nastop podelil posebno povabilo. Saša je bila sicer ena boljših
slovenskih mladink, je pa tudi ena mnogih mladih slovenskih igralk, ki jim je igranje tenisa
omogočilo brezplačen študij na ameriških univerzah. Na univerzi Arizona je bila v letu 2017 ena
izmed dveh novink v moštvu Sun Devil, kjer dosega odlične rezultate in je pomemben član
ekipe.
Nasprotnica Saše Klaneček je bila 25-letna Avstrijka Pia König, 6. nosilka turnirja in leta 2015
že 306. igralka WTA lestvice. Po slabšem začetku je Saša prevzela vajeti v svoje roke, z
natančno igro iz zadnje linije prisilila nasprotnico v vrsto napak ter dobila prvi niz z rezultatom
6-4. Ko je igralka ŽTK Maribor povedla tudi v drugem nizu, so navijači že verjeli, da bo rešila
slovensko čast na letošnjem turnirju in ponovila uspeh iz leta 2016, ko se je prav tako uvrstila v
četrtfinale turnirja. Na žalost je sledil preobrat, ki si ga nihče ni želel. Saša je zamudila nekaj
priložnosti za vodstvo, po drugi strani je Avstrijka začela igrati brez napak in se proti koncu
srečanja povsem sprostila ter dobila tretji niz v vsega 33 minutah brez izgubljene igre.
Četrfinalna srečanja bodo na sporedu v petek z začetkom ob 10. uri.
Potem, ko so izpadle vse Slovenke, organizatorji stavijo na Kitajko Xinju Wang, ki je s
spektakularno igro do zdaj gladko premagovala tekmice. Ena najboljših mladink na svetu se bo
v dopoldanskem srečanju pomerila z Japonko Satsuki Takamura.
Vabljeni !
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