Ljubljana, 20.3.2014

Spoštovani!

Še dva tedna nas loči do pomembnega obračuna v 1. Evro afriški skupini Davisovega
pokala, ko se bo Slovenija pomerila z Izraelom. Za zmagovalca tega dvoboja bo to
prelomna točka pred zadnjo »oviro« za vstop v svetovno skupino.
Obračun med Slovenijo in Izraelom bo na peščenih igriščih ŠRC Marina Portorož od 4. do 6.
aprila 2014.
Kapetan slovenske moške teniške reprezentance Blaž Trupej tokrat bržkone ne bo mogel
računati na Blaža Kavčiča, ki je prestal operacijo levega stopala. Junak nedavne slovenske
zmage proti Portugalski je po operaciji dejal: »Pred nekaj tedni smo dosegli pomembno
zmago proti Portugalski in resnično se nam je pokazala zgodovinska priložnost za
uvrstitev v play off za svetovno skupino. Komaj sem čakal, da ponovno pustim srce na
igrišču, saj je nastopanje za reprezentanco vedno nekaj najlepšega.«
Pred dvobojem z Izraelom, najboljši igralec je Dudi Sela (61. ATP), bo kapetan Blaž Trupej
opravil razgovore z vsemi najboljšimi slovenskimi igralci. Nemara se pot do svetovne skupine
lahko nadaljuje le z najboljšimi slovenskimi možmi. Blaž Trupej: »Prvič v zgodovini
nastopanja v Davisovem pokalu imamo priložnost igrati 2. kolo 1. EA skupine pred
domačim občinstvom, kar zna biti še eden od dodatnih motivov pri nastopajočih, da
naredimo še en korak proti svetovni skupini Davisovega pokala. Kljub zdravstvenim
težavam nekaterih reprezentantov ostajam optimist, ter si želim in upam na udeležbo
vseh naših najboljših igralcev. Ekipa za nastop bo znana 25.3.2014«.
Pomoč s tribun je v dvobojih Davisovega pokala lahko še kako odločilna, kar priča tudi
odlično navijaško vzdušje v Kranju ob zmagi Slovenije proti Portugalski. Dvoboji bodo na
sporedu v petek 4. aprila s pričetkom ob 11h, v soboto 5. aprila ob 14h in v nedeljo 6.
aprila ponovno ob 11h. Vstop bo brezplačen zato vsi lepo vabljeni! TZS bo za vse člane
teniških klubov organizirala tudi brezplačne prevoze na dvoboj dvojic v soboto 5. aprila. Več
informacij na vseh teniških klubih in uradni spletni strani www.slo-daviscup.si.
Žreb parov pred dvobojem Slovenija – Izrael bo 3. aprila na Tartinijevem trgu v Piranu. Še
posebej veliko podpore pri promociji in izvedbi dogodka namenja Občina Piran na čelu z
županom Petrom Bossmanom, ki je na temo teniškega dvoboja Slovenije in Izraela dejal:
»V ponos nam je, da bomo v Portorožu gostili pomemben teniški dvoboj in nestrpno
pričakujemo vse ljubitelje tenisa. Naj poudarim odlično sodelovanje s Teniško zvezo
Slovenije, ki je zadnje leto dvignila raven tenisa v Sloveniji. Skupaj smo Portorož
ponovno postavili na teniški zemljevid Evrope in skupaj ga bomo še učvrstili«.
Se vidimo na teniških igriščih v ŠRC Marina v Portorožu od 4. do 6. aprila.

Lep pozdrav!

