
 

 

 
 

 
 SLOVENKE Z ZMAGO NAD ŠVEDINJAMI KONČALE 

NASTOPE NA POKALU FEDERACIJ 
  
Slovenska reprezentanca si je z zmago nad ekipo Švedske zagotovila obstanek v 1. 
evroafriški skupini Pokala Federacij. Pred današnjim dnem so bile v igri za napredovanje 
tri ekipe v skupini, razen Slovenije, istočasno pa bi poraz Sloveniji prinesel boj za 
obstanek. Na srečo se najbolj neugoden scenarij ni zgodil, za to pa so poskrbele kar naše  
igralke same, ki so premagale Švedsko in se uvrstile na tretje mesto v skupini ter si 
zagotovile obstanek, Švedinje pa potisnile na četrto mesto v skupini in jih poslale v boj za 
obstanek.  
 
Zmagovalka skupine je  Madžarska, ki je uvodno srečanje izgubila prav proti Švedski, 
danes pa v boju za prvo mesto premagala Hrvaško. Ker sta imeli prvo in drugouvrščena 
ekipa ter tretje in četrtouvrščena ekipa enko število točk po skupinskem delu je o višje 
uvrščeni ekipi odločalo medsebojno srečanje. 
  

Juvanova, Zidanškova in prvič za Slovenijo Radišičeva so današnjo nalogo dobro 
opravile. Kaja  je po pričakovanju brez težav opravila s tretjo švedsko igralko Jaquelin 
CABAJ AWAD. Slavila je s 6-1 6-3 po točno eni uri igre. Drugo točko je Sloveniji 
priigrala Tamara, ki je v dveh urah in četrt s 4-6 6-4 6-2 premagala prvo Švedinjo Rebecco 
PETERSON. 
 
Posamični zmagi sta našim igralkam že zagotovili obstanek v I. EA skupini Pokala Fed. V 
igri dvojic je tako prvo priložnost za nastop v članski reprezentanci dobila še ena iz vrste 
naših odličnih mladink, 17-letna Nika RADIŠIČ, ki je nastopila v paru s Kajo JUVAN. 
Radišičeva je tudi sicer odlična igralka dvojic. Za Švedsko sta igrali Jaquelin CABAJ 
AWAD in Mirjam BJORKLUND. Naši mladinki sta slavili s 6-3 6-7(5) 6-2 in na najboljši 
mogoč način končali slovenske nastope v Estoniji. 



 

 

 
 

  
Kapetan Andrej KRAŠEVEC je takole ocenil nastope »V prvih dveh tekmah smo imeli 
svoje priložnosti, a jih, tudi zavoljo smole, nismo mogli izkoristiti. Na zadnjem dvoboju smo 
visoko premagali Švedinje in dokazali, da sodimo v to skupino. Na tem tekmovanju smo 
imeli daleč najmlajšo ekipo s 17-letnima Kajo in Niko, 20 letno Tamaro in 21-letno Nino. 
Vesel sem, da smo si s to mlado ekipo pred zadnjim dnem tekmovanja zagotovili obstanek 
v 1. evroafriški skupini. Čestitke dekletom za prikazano borbo na igrišču in odlično vzdušje 
zunaj igrišča«. 
  

Izjave igralk in predsednika Tenis Slovenije: 

  

Tamara Zidanšek: »Na začetku smo imeli smolo, predvsem proti Hrvaški. Dvojice proti 
Madžarski sva se s Kajo trudili, a se žal ni izšlo. Danes pa smo pokazale, da lahko igramo 
na visokem nivoju. Osebno sem zadovoljna, da smo obstali. Sem vesela in milsim, da tudi 
ostale punce delijo veselje z menoj.« 
  
Nina Potočnik: »Na koncu se nam je izšlo. Srečne smo zaradi rezultata. Morda bi lahko 
bilo boljše, ampak smo zadovoljne s tem.« 
  

Nika Radišič: »Prvič sem igrala za slovensko reprezentanco. Danes sem bila sproščena, 
ker smo že vodili z 2:0. Seveda sem vesela, ker sem na prvi tekmi zmagala. Vzdušje v 
ekipi je bilo resnično super.» 

  
Kaja Juvan: »Na prvi tekmi proti Hrvaški sem bila samozavestna, a je bila poškodba 
gležnja previsoka ovira za zmago. Škoda je bilo tiste tekme. Proti Madžarkama sva s 
Tamaro dvojice igrali dobro. Čeprav sva izgubili, sem z igro zadovoljna. Proti Švedski smo 
vedeli, da moramo ostati pozitivni. Dobro sem se pripravila in zmagala, a me je vseeno 
malce oviral gleženj. Danes je Tamara odigrala vrhunsko.  V dvojicah pa sva z Niko igrali 



 

 

 
 

rezultatsko nepomemben dvoboj, a sva se potrudili in zmagali. Ob koncu lahko rečem, da 
bi bili lahko višje, a glede na težave in obilo smole, smo kar veseli, da smo 
obstali.  Pridobili smo veliko izkušenj in tukaj sem doživela same pozitivne stvari.« 
  

Marko Umberger, predsednik Tenis Slovenije: »Ekipa je pokazala značaj, takrat ko je 
bilo najtežje. V prvih dveh tekmah je bilo nekaj smole, danes pa so proti Švedski odigrale 
vrhunsko. Kapetan Andrej Kraševec in pomočnik Daniel Šantl sta dobro opravilo nalogo. 
Delo je bilo dobro zastavljeno, punce pa so ambiciozne, kar nam vsem daje optimističen 
pogled naprej. Vsekakor se je trud poplačal. Resnično imamo perspektivno ekipo. V tej 
skupini so vse države bistveno večje, tudi v teniškem pomenu. Za Slovenijo je to uspeh.« 

 

 


