NAZAJ MED NAJBOLJŠE
Slovensko žensko teniško reprezentanco 24. in 25. aprila v Mariboru čakajo kvalifikacije za
uvrstitev v svetovno skupino v Pokalu FED. V dvorani Lukna bo tekmec naše izbrane vrste
Japonska. Naj spomnimo, da je naša reprezentanca v svetovni skupini že bila, in sicer leta 2003 in
2004.
Slovenska dekleta so vnovič potrkala na vrata svetovne skupine letos februarja na Portugalskem, ko
je četverica Polona Hercog, Katarina Srebotnik, Maša Zec Peškirič in Andreja Klepač v prvi evro‐afriški
skupini premagala Izrael, Nizozemsko, Bolgarijo in v zadnjem nastopu še Švico. Da se bodo vrata med
najboljše po šestih letih znova odprla, morajo zdaj v najbolj teniškem mestu v Sloveniji premagati
Japonke.
Med dekleti iz dežele vzhajajočega sonca izstopa 39‐letna Kimiko Date Krumm, ki se je leta 2008 po
skoraj dvanajstih letih vrnila nazaj v teniško karavano. Japonska veteranka je bila v svojih najboljših
časih, ali povedano drugače, pred 15 leti celo 4. igralka sveta, v karieri pa je zmagala na osmih
turnirjih serije WTA. Ob njej bodo v reprezentanci najverjetneje še Ajumi Morita, Jurika Semar in
Rika Fudživara. Japonci dvoboj jemljejo zelo resno, saj napovedujejo prihod številne delegacije. S
seboj bodo, za čim boljše ugodje tekmovalk, pripeljali svojega zdravnika, fizioterapevta, trenerja za
fizično pripravo, psihologa in tudi napenjalca loparjev. Njihov cilj je, da se čim prej vrnejo v svetovno
skupino, kjer so bila njihova dekleta, do lanskega izpada, kar šest let zapored.
Slovenke in Japonke so si sicer med seboj že srečale. Leta 1999 v drugi evro ‐ afriški skupini so bile
boljše Japonke z 2:1. Od sedanje generacije je v ekipi le še Katarina Srebotnik. Ob njej pa sta zaigrali
še Tina Križan in Tina Pisnik, ki je prispevala tudi edino točko. Sicer pa je omenjena trojka dosegla
največ zmag v zgodovini slovenskega udejstvovanje v tem pokalu, vsaka je zmagala na 17 posamičnih
dvobojih.
MARIBORSKA LUKNA NAMESTO PORTOROŽA
Štiriperesna deteljica (Srebotnik, Matevžič, Pisnik, Križan) je legendarna dvoboja v svetovni skupini
proti Rusiji (2003) in ZDA (2004) odigrala v Portorožu, tokrat pa so se na Teniški zvezi Slovenije
odločili, da bo prizorišče štajerska prestolnica. "Na odločitev je vplivalo več dejavnikov. V prvi vrsti
je to ugodna ponudba mesta Maribor za oddajo dvorane ter seveda pripravljenost obeh klubov
(Branik in ŽTK), da se lotita organizacije tega zahtevnega in pomembnega projekta za slovenski
tenis," poudarja direktor Teniške zveze Slovenije Zoran Kofol in nadaljuje: “Da je bila odločitev za
Maribor praviln,a je v teh dneh potrdil tudi predstavnik Mednarodne teniške zveze Mark Hogan, ki
je bil navdušen predvsem nad dvorano Lukna. Čaka nas še veliko dela, vendar pa vse to so prav
prijetne obveznosti, saj se zavedamo kako lepo priložnost ima slovenski ženski tenis.“
LUKNO BODO ZAPOLNILI S PESKOM
Tradicionalno podlago v dvorani Lukna – parket ‐ bodo za teniški dvoboj Slovenije in Japonske
prekrili z rdečim peskom, ki naj bi naši četverici v primerjavi z gostjami veliko bolj ustrezal. Vendar pa
ni vsak rdeči pesek pravi rdeči pesek za tako visok rang tekmovanj kot so kvalifikacije za svetovno
skupino v pokalu FED: „Zahteve Mednarodne teniške zveze glede peščene podlage so zelo striktne.
Opozorili so nas, da ta dvoboj jemljejo kot vsakega v svetovni skupini, tako da je vse na veliko

višjem nivoju, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Pesek ne sme biti umeten, ampak naraven. Mora
biti takšen, kot ga uporabljajo na turnirju za Grand Slam, ali pa takšen, ki ga uporabljajo prireditelji
vsaj treh turnirjev serije WTA. Zdaj so nam potrdili, da naj bi naš pesek ustrezal zahtevnim
merilom,« je o zanimivih zahtevah dejal Zoran Kofol. Ob peščeni podlagi pa se bodo morale Japonke
prilagoditi tudi na bučno občinstvo, saj organizatorji pričakujejo polno dvorano, torej okoli 2000
gledalcev. Zanimanje za nakup vstopnic je že mesec dni pred dvobojem veliko, kar je pričakovano,
saj je slovenski ženski tenis znova resna sila v svetovnem merilu. V zadnjem letu je ogromen
napredek storila predvsem Polona Hercog, ki mimogrede prihaja prav iz Maribora, trenutno pa je že
blizu prvi petdeseterici. Tudi Velenjčanko Katarino Srebotnik, dolga leta našo najboljšo igralko, imajo
v Mariboru za dobesedno za svojo, saj je članica domačega teniškega kluba Branik. Srebotnikova se
po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe vrača med najboljše, trenutno pa je ta povratek uspešnejši v igri
dvojic, kjer se na najmočnejših turnirjih redno uvršča med zadnje štiri. Kdo ve. Morda bo na dvoboju
proti Japonski odločila prav igra dvojic, kjer bo slovenska naveza Hercog – Srebotnik prav gotovo
favorit.
OD KONGA DO JAPONSKE
Sistem v pokalu FED se sicer malce razlikuje od moške različice pokala Davis. Pri dekletih celotno
dogajanje traja le dva dni. Prvi dan sta na sporedu dva posamična dvoboja, drugi dan pa ob dveh
posamičnih še velikokrat odločilna igra dvojic. Slovenska reprezentanca je prvič v pokalu FED
nastopila leta 1992 ko sta Barbara Mulej in Tina Križan v Grčiji premagali Congo s 3:0. V vseh teh
letih so različne slovenske ekipe zabeležile 46 zmag in 28 porazov. Rekorderka po številu nastopov je
Tina Križan, ki je v tem tekmovanju nastopala kar 12 let, vsega skupaj pa je odigrala kar 72 dvobojev
med posameznicami in v igri dvojic. Zlati časi so prišli po prelomu stoletja ko je naša zlata generacija
(Srebotnik, Matevžič, Pisnik, Križan) počasi napredovala po skupinah navzgor in leta 2002 so z zmago
proti Ukrajini v Portorožu prvič prišle v svetovno skupino. Največ zaslug za napredovanje sta imeli
Maja Matevžič, ki je v tej sezoni zmagala vseh šest posamičnih dvobojev, in Tina Pisnik.
In nato sta portoroška spektakla, ki sta obnorela teniško Sloveniji. Leta 2003 je najprej prišlo do
gostovanja najbolj vroče ekipe v tistem obdobju Rusije za katero sta med drugim igrali tudi Miškina
in Dementijeva. Slovenke so dvoboj izgubile s 5:0, a zanimanje za teniško igro je takrat močno zraslo.
Leto kasneje so v naš obmorski biser prišle Američanke na čelu z Venus Willams in legendarno
Martino Navratilovo. Po zaslugi Pisnikove so Slovenke dobile vsaj točko, več pa štiriperesna deteljica
ni zmogla. Vendar tudi ta dvoboj bo odšel v zgodovino slovenskega ženskega tenisa. Natanko šest let
kasneje je prišel čas, da kaj podobnega uspe tudi novi generaciji.

