Spoštovani!

Ljubljana, 5.3.2014

Teniška zveza Slovenije (TZS) se pospešeno pripravlja na dva večja dogodka, ki bosta,
vsak po svoje, zaznamovala slovenski teniški prostor. V začetku meseca aprila se bo v
2. krogu 1.evro-afriške skupine Davisovega pokala Slovenija pomerila proti Izraelu,
hitro pa bo prišel mesec julij, ko bo v ospredju teniški turnir serije Challenger Tilia
Slovenia Open 2014

1. Pot do svetovne skupine Davisovega pokala se nadaljuje
Slovenska izbrana vrsta je v prvem krogu 1.evro-afriške skupine v Kranju premagala
Portugalsko in se uvrstila v drugi krog. Naslednji nasprotnik slovenskih teniških igralcev
bodo Izraelci, pri katerih je večina bremena na plečih Dudija Sele, igralca, ki je trenutno
na 61.mestu lestvice ATP, rekordna uvrstitev (29. ATP) pa sega v leto 2009. Kot
zanimovst lahko omenimo, da je Blaž Rola na nedavnem turnirju serije Challenger v
četrtfinalu z 2:0 v nizih premagal drugega izraelskega igralca Amirja Weintrauba (211.
ATP).
Slovenija se bo z Izraelom pomerila v Portorožu, od 4. do 6. aprila 2014, na zunanjih
peščenih igriščih ŠRC Marina. Če bi denimo Slovenija preskočila Izrael, bi se v
neposrednem dvoboju za uvrstitev v Svetovno skupino lahko pomerila s Srbijo, Španijo,
Argentino, ZDA, Avstralijo, Belgijo, Nizozemsko ali Kanado.
2. ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2014
Tudi letošnji, najmočnejši moški teniški turnir v Sloveniji, bo potekal v Portorožu in sicer
na hitri podlagi (hard court). Termin je rahlo spremenjen, letošnji teden portoroškega
Challengerja bo trajal od 7. do 13. julija 2014, takoj po Wimbledonu. Sprememba je tudi
pri nagradnem skladu, saj bo letošnji znašal 42.500€. Lani je zmagovalec postal Grega
Žemlja, tudi letošnji zmagovalec turnirja Tilia Slovenia Open pa bo v žep pospravil
podobno število ATP točk, kot jih prejmejo polfinalisti turnirjev serije ATP Tour 250.
Video napovednik dogodka in dodatne informacije najdete na www.slo-open.com
3. Sodelovanje z občino Piran
Že lansko leto, ko je teniški turnir Tilia Slovenia Open prvič gostoval v Portorožu, se je za
velikega podpornika športnemu projektu izkazala občina Piran, ki je čvrsto podprla idejo o
teniškem tednu v slovenskem Monte Carlu. TZS in občina Piran sta stike in odnose še
poglobila, kar je nadvse spodbudno pred poletno, sicer drugo izvedbo teniškega turnirja
ATP Challenger Tilia Slovenia Open. Župan občine Piran Peter Bossman je ob tem
dejal: »Občina Piran se želi umestiti med najuspešnejša in najprivlačnejša turistična
središča na svetu, zato bo z velikim zadovoljstvom in ponosom gostila turnir Davis Cup,
enega izmed najuglednejših športnih tekmovanj v zgodovini in seveda turnir serije ATP
Challenger. Prepričani smo, da bodo dvoboji na atraktivnem teniškem stadionu v
Portorožu prava poslastica za vse ljubitelje tenisa in da se bodo obiskovalci ob čarih igre
do obisti naužili tudi lepot naše sončne obale". Ker je tudi obračun za Davisov pokal med
Slovenijo in Izraelom v občin Piran (Portorož oz. ŠRC Marina) lahko govorimo o

združevanju partnerskih in strateških interesov, kar je nedvomno pravilno za dvigovanje
kakovosti ponudbe na Obali in nasploh slovenskega tenisa.
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