Davisov pokal v Kranju, Slovenija v boj s Portugalsko
Slovensko moško teniško reprezentanco od petka do nedelje čaka dvoboj prvega kroga prve evroafriške
skupine Davisovega pokala proti Portugalski.
Slovenske barve bodo zastopali: Blaž Kavčič, Janez Semrajc, Mike Urbanija in Tom Kočevar Dešman, skupaj
s kapetanom Blažem Trupejem. Na portugalski strani pa se bo zoperstavila ekipa: Joao Sousa, Gastao Elias,
Rui Machado, Frederico Silva in kapetan Nuno Marques.
Na tokratnem tekmovanju za Davisov pokal bo Grega Žemlja odsoten zaradi težav z zdravjem. K ekipi pa se prav
tako nista priključila Aljaž Bedene in Blaž Rola. Blaž Trupej komentira: »Vsak igralec si sam postavlja cilje in
karierno pot. Njuno odločitev spoštujem, le ta je žal takšna, da na prvo mesto postavlja karierni uspeh in ne
igranje za domačo reprezentanco. Oba sta se odločila, da bosta izpustila teden sobivanja z reprezentanti in raje
na manjših turnirjih nabirala točke za lestvico ATP. Potrebno je usmeriti pozornost in spoštovanje do igralcev, ki
na tekmovanju za Davisov pokal bodo igrali. Fantje so visoko motivirani, pozitivni in to je potrebno podpreti«.
Blaž Rola je v zadnjem letu napredoval za več kot 150 mest na lestvici ATP, trenutno najbolje uvrščeni igralec pa
je Aljaž Bedene, ki je na 108. Mestu ATP.
»Čeprav javno ne bi rad govoril o sankcijah, moram odgovoriti na novinarsko vprašanje. Teniška zveza je veliko
vložila v ta dva igralca, zato me skrbi, kako bodo v prihodnosti potekali odnosi med vpletenimi. Panožna zveza
ima hkrati kar nekaj tekmovanja, kjer ima vpliv na dogajanje, ne nazadnje pa je tukaj še sodelovanje s pokrovitelji,
s katerimi želimo pomagati igralcem do vrhunskih rezultatov«: pravi direktor TZS Gregor Krušič. Direktor pred
samim turnirjem še doda, da so priprave na tekmovanje v zaključni fazi in da so s samo organizacijo do danes
izjemno zadovoljni. Z letošnjim tekmovanjem TZS pripravlja vzporedni program (z dolgoročnim ciljem) imenovan
»Teniška družina«. Na mestu dogodka bo poskrbljeno za zelo zanimiv dodaten program. Za vse otroke bo
organiziran mini tenis turnir v dvojicah, v »Players Cornerju« pa bodo eno uro pred začetkom prve tekme
zanimiva interaktivna predavanja. V soboto s psihologom dr. Matejem Tuškom in ga. Bojano Kavčič, v nedeljo
pa z dr. Alešem Filipčičem in aktualnim najboljšim teniškim trenerjem TZS g. Žigom Janškovcem. Več si
lahko preberete na www.slo-daviscup.si ali pišete na gregor.krusic@teniska-zveza.si.
Kapetan Blaž Trupej je na novinarski konferenci še povedal: »Ne razumem tovrstnih odločitev, saj bi moral biti
nastop v državnem grbu za vsakega športnika najvišji cilj« ter poudaril: »Pozornost javnosti si zaslužijo tisti, ki so
se odzvali njegovemu pozivu, in ne tisti, ki jih ni. Vzdušje v ekipi je odlično, dobro treniramo in igrali bomo na
zmago. To je cilj vsakega športnika in četudi bomo nastopili oslabljeni, to ne pomeni, da nimamo možnosti za
zmago«.
Podobno kot Trupej razmišlja tudi Blaž Kavčič. »Ko sem začel igrati tenis, sem vedno želel zaigrati v Davisovem
pokalu. Gre za edinstveno tekmovanje, ob enem pa je to ena redkih priložnosti za nas, da se predstavimo domači
publiki. Zase lahko rečem, da se bom vedno udeležil reprezentančnih akcij, saj sem bil tako vzgojen. Prihajam
namreč iz športne družine; mama in oče sta mi vedno govorila, kako pomembno in lepo je tekmovati za svojo
državo«.
Prvi nosilec slovenske ekipe je Blaž Kavčič (111. na lestvici ATP), drugi Janez Semrajc (305.), v ekipi pa sta še
Mike Urbanija (589.) ter Tom Kočevar Dešman (775.).

Portugalska je v Kranj pripotovala v najmočnejši zasedbi. Poleg Souse jo bodo zastopali Gastao Elias (174.), Rui
Machado (248.) in Frederico Silva (601.).
V petek sta na sporedu dva dvoboja posameznikov - prvi se bo začel ob 16. uri, v soboto je na vrsti igra dvojic,
enako ob 16. uri, v nedeljo pa še dva posamična dvoboja s pričetkom ob 15. uri.
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