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.

ŽIGA ŠVEC: KOT MLAD IGRALEC SEM RES LJUBIL, AMPAK LJUBIL ANDYJA MURRAYA
Od 13. do 15. oktobra bo v Monte-Carlu potekal zaključni turnir Junior Masters, na
katerem bo svojega predstavnika imela tudi Slovenija. V kategoriji U16 bo to 15-letni Žiga
Švec (ŽTK Maribor).
Tennis Europe tudi v zaključku letošnje sezone pripravlja zaključni turnir Junior Masters, na katerem se v
starostni kategoriji U14 in U16 predstavi osmerica, ki je v tekoči sezoni zbrala največ točk. Kot sedmouvrščeni
se je v Monte Carlo uvrstil tudi Švec. V preteklosti so na turnirju zmagali Rafael Nadal, Kim Clijsters in Alexander
Zverev. Prav z Nadalom je imel Švec zanimivo srečanje: ”Srečal sem ga na OP ZDA leta 2019. Po nekem
naključju sem se zaletel v njega. Ob tem mi je padel telefon in mi ga je on pobral. Zelo je bil prijazen.
Malce sva se pogovorila. Ne preveč, ker se mu je mudilo na trening,” je o Nadalu dejal Švec, nato pa se
spomnil še na otroškega vzornika: “Kot začetnik sem res ljubil, ampak ljubil Andyja Murraya. On je bil taka
faca. Všeč mi je bilo, da se je na igrišču ves čas pogovarjal sam s seboj. Ob tem pa to ni vplivalo na
njegovo igro. Me je kar prizadelo, ko sem slišal, da ne bo mogel več igrati na najvišjem nivoju. Ampak
vsa čast, da še vedno vztraja.”
In kaj pričakuje v Monte Carlu: ”Tja odhajamo 11. oktobra. Pričakovanja niso velika. Tam bom dal vse od
sebe. Rezultat pride glede na tvojo željo in tvoj vložek v igro.” Včeraj je nastopil tudi na slovenskem
zaključnem mastersu v Kopru, vendar je moral finalni dvoboj proti Agneliju predati: “Zdaj se mi to slabo počutje
vleče že nekaj časa. Že v Bosni sem bruhal na igrišču in sem moral predati dvoboj. To se mi je ponovilo
tudi včeraj v Kopru. Upam, da ni kaj hujšega. Imam še zdravniški pregled. Upam, da se bo vse rešilo.”
Švec je nato odgovoril tudi na vprašanje - če bi lahko izbiral, čigav backhand, forehand in servis bi imel:
“Forehand bi kar ostal moj. Ker imam tako lahkoto in sem težko zategnjen z njim. Bekend bi imel od
Novaka Đokovića. Raztegljivost in konstanta, da lahko iz vseh položajev naredi kar želi. Pri servisu bi
lahko izbral Isnerja ali Karlovića, ampak to ni fer. Ker bi bilo to predobro. Tudi tu bi izbral Đokoviča.”
O začetkih v Murski Soboti, selitvi v Maribor in notranji konkurenci v ŽTK Maribor pa v posnetku.

Teniški pozdrav.

