Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani.
Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter
ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških
dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

LARA SMEJKAL: VEDNO SEM SI ŽELELA IGRATI ZA SLOVENIJO
V tokratnem Facebook pogovoru v projektu Teniško aktivni! smo se pogovarjali s 17letno Laro Smejkal. Lara se je rodila v ZDA, kjer tudi živi, pred nekaj tedni pa se je odločila,
da bo nastopala za Slovenijo. Starša sta namreč Slovenca. Na mladinski lestvici ITF je
trenutno najvišje uvrščena Slovenka.
“Rojena sem v ZDA in živim na Floridi. Zato sem do letos igrala za ZDA. Vsako leto
prihajam v Slovenijo, kjer treniram z Andrejem Kraševcem. Tenis treniram od petega leta
naprej, letos pa sem igrala veliko ITF turnirjev v Sloveniji in okolici,” je za začetek dejala
Smejkalova, ki je trenutno na 184. mestu, nazadnje pa je nastopala na turnirju J1 v Vrsarju, kjer
je bila po treh zmagah v četrtfinalu od nje boljša prva nosilka in 10. mladinka na svetu Čehinja
Fruhvirtova. Smejkalova je poleti zmagala na dveh turnirjih v Sloveniji, in sicer v Domžalah in
Mariboru. “Če bi mi kdo pred prihodom v Slovenijo dejal, da bom letos tako uspešna mu
ne bi verjela. Je bilo kar v redu. V Kranju sem bila poškodovana, tako, da sem morala
dvoboj predati. V Mariboru je bilo kar malce kaotično, ker me je bolela mišica. A sem
vseeno zmagala. V Domžalah pa sem si ustvarila pritisk. Tega ne bi smela, ampak se je
izšlo. Takrat sem si rekla, najhujše je šlo mimo. Sledil je še finale v Mostarju in na koncu
ta turnir v Vrsarju. “

Intervju z Laro Smejkal: Intervju Lara Smejkal
Teniški pozdrav.

