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ZADEVA: POPRAVEK; OBVESTILO ZA MEDIJE O IZBORU KAPETANKE ŽENSKE ČLANSKE
REPREZENTANCE IN IMENA PRIJAVLJENIH IGRALK ZA POKAL FEDERACIJ 2013
Spoštovani!
Analiza dela in rezultati v sezoni 2012 ter visoki cilji za prihajajočo, so pripeljali do odločitve izbora
nove kapetanke ženske članske reprezentance. Strokovni svet Teniške zveze Slovenije se je izmed
nominiranih kandidatov odločil za izbor bivše 29. igralke sveta Mariborčanke Tine Pisnik.
Ženska članska ekipa, se je pod taktirko Iztoka Božiča in odličnimi predstavami najboljših igralk
Katarine Srebotnik in Polone Hercog v letu 2010 kvalificirala v svetovno skupino in se v 2011 po zmagi
nad Kanado tam tudi obdržala. V sezoni 2012 je vodenje ekipe prevzela izkušena WTA igralka, danes
uspešna trenerka mladih reprezentantov Maja Matevžič, ki pa zadanih ciljev z žensko člansko ekipo ni
uspela uresničiti. Obe tekmi v svetovni skupini, 1. na Japonskem in 2. V Franciji, je reprezentanca
izgubila in tako zdrknila stopničko nazaj, v 1. Evropsko/Afriško skupino.
Po odstopu Maje Matevžič z mesta kapetanke, se je strokovni svet TZS v novi sezoni odločil k
srednjeročnemu sodelovanju povabiti zmagovalko WTA turnirja na Bolu, ki je v svoji 8 letni karieri na
WTA touru vzela skalpe igralkam kot so Kim Clijsters, Justine Henin, Elena Dementieva, Anna
Kournikova, Francesca Schiavone, Amelie Mauresmo in v letih 1998 – 2004 nastopala za Fed Cup
ekipo Slovenije med drugim tudi v svetovni skupini. Danes Tina enako uspešno sodeluje z vrhunskimi
teniškimi igralkami, ki jim svetuje pri njihovem napredku in bo tako z vsem svojim kapitalom znanja in
izkušenj lahko nedvomno močno pripomogla k ponovnim uspehom.
Kapetanka je drevi organizatorju tekmovanja ITF oddala prijavni list nominiranih igralk, ki se bodo v
Eliat-u, Izrael v štirih izenačenih tekmah od 6.-9. februarja 2013 pomerile z nasprotnicami v
1. Europsko/Afriški kvalifikacijski skupini, v kateri se reprezentanca nahaja. Nominirane igralke so:
Polona Hercog, Nastja Kolar, Andreja Klepač, Katarina Srebotnik. Reprezentantke so bodo na kraju
dogodka zbrale in začele na nastop pripravljati 2. februarja 2013.
Predsednik Teniške zveze Slovenije g.Marko Umberger, je novi kapetanki ob nominaciji zaželel veliko
uspeha in odlične rezultate.
Kapetanka Tina Pisnik je za izjave novinarjem na razpolago dne 8.1.2013 med 9 in 13 uro.
Email: tpisnik@gmail.com ; Tel.: 041/688-814
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