GREGA ŽEMLJA ZAPUŠČA TENIŠKO KARAVANO

V Portorožu je na teniškem turnirju ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open na sporedu
uvodni dan tekem glavnega dela žreba najmočnejšega turnirja v Sloveniji. Za največji del nagradnega
sklada 43.000€ se bo borilo 32 teniških igralcev iz 14 držav oziroma treh celin. Zmagovalec turnirja v
Portorožu bo prejel 6190€, največ možnosti pa ima prvi nosilec turnirja, Slovenec Blaž Kavčič. 30 letni
Ljubljančan je v zadnjem času v odlični formi, v Portorožu pa je že zmagal leta 2014. Kavčič se je vrnil
iz Mehike, še prej je na treh turnirjih serije challenger zmagal kar dvakrat (Winnipeg in Granby) in
tako zabeležil še 16. zmago v karieri. O možnostih v Portorožu pa Blaž razmišlja z zavoro: »V
Portorožu je vrsta izjemnih igralcev. Stakhovsky in Rosol sta bila top 30 igralca na svetu, Rosol je
premagal Nadala in res ne smem razmišljati, da sem najboljši tukaj. Seveda lahko zmagam, a o tem
razmišljam na vsakem turnirju. Sem spočit, a se še ne počutim tako dobro, kot morda kdaj v
preteklosti. Pomembno je, da bom v začetnih dvobojih dovolj dober, potem pa bom zagotovo igral
bolje.«
Sicer je najbolj uspešen slovenski teniški igralec, nekdaj 43. igralec na svetu in zmagovalec Portoroža
2013, Grega Žemlja, ki pa se na letošnjem največjem poletnem športnem dogodku poslavlja od
profesionalne teniške kariere. Žemlja je na turnirju ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open,
poleg zmage, bil še predlanski finalist (zmaga Luce Vannija) in lanski polfinalist (zmaga Floriana
Mayerja). Žemlja bo septembra praznoval 31 let, po letu 2013, ko se je na 43. mestu spogledoval z
uvrstitvijo med najboljših 30 na svetu, pa je zbolel za skrivnostno mononukleozo povezano še z
nekaterimi težavami. V zadnjih treh letih se je Grega poskušal boriti in vrniti med najboljše teniške
igralce na svetu, a je volja zaradi neprestane teniške borbe, številnih potovanjih in odsotnosti s
stikom normalnega življenja, upadla, Žirovčan pa se je, skupaj z družino, prijatelji in strokovno ekipo
odločil, da profesionalnega tenisa ne bo več igral. Že včeraj se mu je zahvalil predsednik republike
Slovenije, Borut Pahor, danes pa je Žemlja potrdil slovo od teniške karavane in dodal: »Na turnirju
nimam ciljev, ker res ne vem, kakšna je forma. Saj sem se pripravljal za turnir, a vseeno nisem bil v
takšnem ritmu kot pretekla leta. Z zagotovostjo lahko rečem, ne glede, do kam bom prišel, da bo
petkov ekshibicijski dvoboj z Aljažem Bedenetom in wimbledonsko zmagovalko ter evropsko
prvakinjo do 18 let, Kajo Juvan, na osrednjem stadionu. Vabim vse ljubitelje tenisa, da pridejo v čim
večjem številu bodriti slovenske teniške igralce, še posebej pa v petek zvečer (20:30), da pred
polnimi tribunami odigram poslovilno tekmo.«
Grega Žemlja je v karieri osvojil šest turnirjev serije challenger, igral finale turnirja ATP 500 na
Dunaju, ko ga je leta 2012 premagal Juan Manuel del Potro in dvakrat igral v 3. krogu turnirjev za
grand slam (Wimbledon 2011, OP ZDA 2012)
Današnja tradicionalna novinarska konferenca na pomolu Coctail bara Alaya je odkrila številne
zanimivosti in dodatne aktivnosti, ki bodo v tednu do 12. avgusta. Ob številnih dvobojih na betonski
podlagi turnirja Zavarovalnica Sava Slovenia Open, rekordni udeležbi mlajših generacij na teniškem
festivalu, nad katerim bdita Nina Spremo in Anja Regent (v dveh dneh 430 tekem), bo atraktiven tudi
glasbeni program. Uvodna dneva sta pripadla koncertoma Tonija Cetinskega in dan kasneje Bajagi in
Instruktorjem, v sredo bo nastopila skupina Hornets, v četrtek Rok'n'Band in Aleksandra Josić, v petek
Canto Libero ter v soboto zvečer na portoroški plaši še Parni Valjak. Zelo pestro bo tudi v soboto ves
dan, saj se bodo v Portorožu zbrali najboljši slovenski rekreativni in veteranski igralci, ki se bodo na
državnem turnirju pomerili v enotni ženski ter treh moških kategorijah (skupna starost igralcev: do
80, do 105 in nad 105 let). prijave@tenis-slovenija.si

Brez načrtnega in kooperativnega sodelovanja z občino Piran, tako stabilnega in v mednarodnem
tenisu priznanega teniškega turnirja ne bi bilo, kar je potrdil župan Pirana, Peter Bossman: »Turnir je
izjemen in povrhu vsega, vsako leto boljši. Zgledno sodelujemo s Tenis Slovenijo, kar se vidi na
vsakem koraku in tudi pri programu, ki ga, vsaj kar se tiče zabavnega dela, ustvarjamo skupaj.
Teniški turnir je povezan s portoroškimi nočmi.« Odlična lokacija teniškega stadiona in številnih igrišč
okoli njega, bližina morja, portoroška marina, hotelske kapacitete in celoten utrip ob slovenski obali,
so pravšnji za zunanji videz turnirja, ki med igralci predstavlja udobje, celo razkošje za turnirje nivoja
serije challenger. Z zadovoljstvom in skrbnostjo na turnir gleda generalni sponzor Zavarovalnica Sava,
v imenu katere je z izbranimi besedami o turnirju povedal direktor Aljaž Kos: »Zavarovalnica Sava je
družbeno odgovorna, kar pomeni, da z veseljem vračamo v okolje kjer delujemo. Želimo, da nas
ljudje ob slovenski obali spoznajo še bolje in sodelovanje s teniškim turnirjem v Portorožu je odlična
priložnost za naše podjetje, kot tudi za izjemen športni dogodek.«
Vse dodatne informacije, tudi izza kulisja turnirja ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open
lahko najdete na:




www.slo-open.si
FB/TenisSlovenija
FB/ATPSloveniaOpen

