
 

 

 
 

 
 SLOVENIJA OSTAJA ČLANICA 1. EA SKUPINE 

POKALA FED 
  

Slovenska reprezentanca se je v britanskem Bathu danes z ekipo Gruzije borila za 
obstanek v 1. EA skupini pokala Fed in bila uspešna. 
 
Prvo srečanje sta odigrali Kaja Juvan (169) in Miriam Bolkvadze (312). Juvanova je brez 
težav dobila prvi niz s 6-1 in v drugem povedla s 3-0, nato pa ji je Gruzijka srečanje 
predala. 

  

Za odločilno točko sta v drugi tekmi igrali Dalila Jakupović (86) in Ekaterina 
Gorgodze(151). Jakupovićeva je slabo začela in po dveh izgubljenih servisih zaostajala s 
0-4, nato pa je stvari vzela v svoje roke, dobila 20 od 25 točk in izid izenačila ter ga v 
nadaljevanju obrnila v svojo korist. S šestimi zaporednimi osvojenimi igrami je prvi niz 
dobila s 6-4. Tudi v drugem nizu je bila naša igralka bolj zanesljiva ter še drugi niz dobila 
s 6-4, s tem pa Sloveniji tudi zagotovila zmago in obstanek v I. EA skupini pokala Fed. 

  
Čeprav smo pred odhodom v Bath pričakovali morda celo kaj več, pa je samo boj za 
obstanek verjetno tudi posledica dejstva, da so igralke v slovenski ekipi relativno 
neizkušene, saj sta obe naši prvi igralki na pokalu Fed nastopili šele tretjič in da so nastopi 
za ekipo vendarle povsem nekaj drugega kot tekme na turnirjih WTA in ITF. 
 
Slovenija in Gruzija sta se v pokalu Fed tokrat srečali četrtič, vse tri dosedanje tekme pa 
je, tako kot tudi današnjo, zanesljivo dobila Slovenija. Nazadnje sta se ekipi srečali pred 
enajstimi leti na turnirju v Budimpešti, kjer sta slovenski ekipi točke zagotovili Andreja 
Klepač in Polona Hercog. Tudi takrat sta za Gruzijo nastopali Ekaterina Gorgodze, danes  



 

 

 
 

 
prva Gruzijska igralka in Oksana Kalashnikova, ki v glavnem nastopa v igri dvojic. 
Slovenija je bila danes nesporna favoritinja, saj sta obe naši igralki na lestvici WTA 
uvrščeni višje od nasprotnic. To sta v svojih nastopih tudi pokazali.  

 
Po koncu srečanja sta naši prvi igralki povedali, da je bilo vzdušje v ekipi dobro in da 
obe računata na to, da bi lahko v naslednji sezoni naredile korak naprej, torej 
napredovale v višji kakovostni razred svetovnega tenisa. 
  

Za napredovanje v 2. svetovno skupino pokala Fed sta se borili ekipi Srbije in Velike 
Britanije. Z 2-0 so zmagale Britanke. 

  
 

 


