Slovenija oslabljena v Davisovem pokalu proti Portugalski

Prihajajoči dvoboj Davisovega pokala, ki bo med 31. januarjem in 2. februarjem potekal v Kranju bo
Slovenija proti Portugalski odigrala z oslabljeno ekipo. Blažu Kavčiču, ki je tudi tokrat izkazal
pripadnost slovenski reprezentanci, se bodo v ekipi pridružili še Janez Semrajc, Mike Urbanija in
Tom Kočevar Dešman. Na žalost bo odsoten Grega Žemlja zaradi zdravstvenih težav, Aljaž Bedene
in Blaž Rola pa sta igranje za reprezentanco zavrnila.
Znana je tudi sestava portugalske ekipe. Prvi nosilec je Joao Sousa, ki je trenutno uvrščen na visoko
50. mesto lestvice ATP. Njihov drugi igralec je Gastao Elias (174. ATP), tretji Rui Machado (260. ATP)
in četrti Frederico Silva (601. ATP). Kapetan ekipe je Nuno Marques.
Kot vedno do sedaj, je Teniška zveza Slovenije za nastop povabila vse naše najboljše igralce. Prvi je
udeležbo potrdil Blaž Kavčič, trenutno najboljši slovenski teniški igralec, uvrščen na 99. mesto ATP, ki
bo tako glavno orožje Slovenije. Grega Žemlja, ki zaradi zdravstvenih težav, že dlje časa ne igra
profesionalnih turnirjev, žal še ni nared za igranje na tem nivoju, kljub temu, da si je tega zelo želel.
Zaradi poškodbe hrbta je nastop odpovedal tudi Nik Razboršek (525. ATP). Blažu se bodo v ekipi
Slovenije pridružili Janez Semrajc, trenutno na 302. mestu ATP lestvice, ki je za Slovenijo že igral in
dosegel 4 zmage, Mike Urbanija (588. ATP) in Tom Kočevar Dešman (777. ATP).
Trenutno drugi igralec Slovenije, Aljaž Bedene (104. ATP) se je povabilu zahvalil, vendar tako kot
vedno v zadnjih dveh letih, tudi tokrat zavrnil igranje, pri čemer ni navedel razloga. Nastop je
odpovedal tudi trenutno četrti igralec Slovenije Blaž Rola (185. ATP), ki je sporočil, da se bo v tem
času pripravljal v Nemčiji in potem odpotoval na serijo turnirjev ATP Challenger v Indijo.
Gregor Krušič, direktor Teniške zveze Slovenije: »Razočarani smo nad odpovedjo Blaža Role in Aljaža
Bedeneta, saj ima Slovenija letos ugoden žreb in s tem priložnost za zgodovinsko uvrstitev. Teniška
zveza Slovenije ima do vseh naših najboljših igralcev enak profesionalen odnos. Pa vendar imamo na
eni strani Blaža Kavčiča in Grego Žemlja, ki sta vedno brez izjem tistih nekaj dni v letu pripravljena
prednost dati igranju za Slovenijo. Na drugi strani pa mlajša Blaž Rola in Aljaž Bedene žal ne sledita
tem zgledom in očitno do slovenske reprezentance ne čutita takšne pripadnosti. Vsako odločitev
posameznika seveda spoštujemo, vendar smo razočarani. Hkrati seveda upamo, da v prihodnosti naši
najboljši uspejo združiti moči.«
Sloveniji, ki je trenutno v drugem nivoju Davisovega pokala (1. Evro-afriška skupina), se je letos sicer
ponudila lepa priložnost, da bi se potegovala za zgodovinski preboj do svetovne skupine Davisovega
pokala. Poleg tega, da slovenski teniški igralci posamično dosegajo odlične uspehe in prikazujejo
odlične igre, je bil ugoden tudi žreb. Ta je Sloveniji v prvem krogu namenil Portugalsko, s katero se bo
pomerila med 31. januarjem in 2. februarjem v Kranju in sicer na trdi podlagi dvorane Teniškega
kluba Kranj, kjer bo prostora za okoli 1000 gledalcev.

Ne glede na oslabljeno ekipo, bo naša reprezentanca z Blažem Kavčičem na čelu seveda naredila
vse za zmago! Vse teniške ljubitelje vljudno vabimo, da pridejo pogledati tenis na najvišji svetovni
ravni in navijati za naše fante, ki bodo na igrišču pustili srce za zmago Slovenije. Tekme se začnejo v
petek 31. januarja ob 16.00 h, v soboto 1. februarja ob 16.00 h in v nedeljo 2. februarja ob 15.00 h.
Ogled tekem bo brezplačen.
V primeru zmage proti Portugalski, bi Slovenijo v drugem krogu čakala reprezentanca Izraela. Tudi ta
tekma pa bi bila na sporedu v Sloveniji in sicer aprila. Morebitna zmaga v drugem krogu bi Slovenijo
popeljala v zadnji krog – nasprotnik v odločilni tekmi »Play off« za preboj med elitnih 16 bi bila ena
izmed reprezentanc, ki bo februarja izgubila v prvem krogu svetovne skupine. Kako kakovostna je
skupina v kateri se Slovenija trenutno nahaja priča dejstvo, da bi Slovenijo v primeru poraza proti
Portugalski čakal zelo težek boj za obstanek. V tem primeru bi se za obstanek borili bodisi proti
Hrvaški (ki je pred leti že osvojila Davisov pokal) ali Rusiji, oziroma proti Izraelu v primeru, če ta v
drugem krogu izgubi proti Portugalski.
Vse novice in aktualno dogajanje v zvezi s tekmovanjem Davis Cup, bodo na voljo na spletni strani
www.slo-daviscup.si.
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