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Slovenska ženska reprezentanca bo 11. in 12. novembra v pokalu BJK v Velenju gostila Kitajsko. Po
spremenjenem sistemu tekmovanja je to polfinalni obračun kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne
skupine pokala Billie Jean King. Slovenija je bila namreč aprila uspešna v 1. evro -afriški skupini in se uvrstila v
končnico (BJK Cup Play-offs) tega tekmovanja, v primeru zmage pa bi naslednje leto igrala v kvalifikacijah za
finalni del pokala BJK. Slovenija ni bila tako blizu svetovnemu vrhu od leta 2012, ko je zadnjič igrala v takrat
svetovni skupini pokala FED.
Slovenijo bodo zastopale Kaja Juvan (88. WTA), Nina Potočnik (273. WTA), Pia Lovrič (512. WTA), Živa Falkner
(554. WTA) in Andreja Klepač (36. WTA, dvojice).
Selektor Andrej Kraševec bo ekipo v ponedeljek zbral v Ljubljani, kjer bodo dekleta opravila prvi skupni trening,
nato pa se bo reprezentanca preselila v Velenje. Novinarska konferenca na kateri bo prisotna tudi kitajska
delegacija bo v sredo, dan kasneje pa bo uradni žreb. Oba dogodka bosta potekala v Vili Bianca v Velenju. V
petek se bo dvoboj začel ob 15. uri s slavnostno otvoritvijo, prvi dan pa bosta na sporedu dve tekmi med
posameznicami. Med obema dvobojema bo tudi posebna slovesnost za Katarino Srebotnik, ki je letos zaključila
uspešno kariero. V pokalu BJK je igrala od leta 1997 do leta 2012, skupno pa je odigrala kar 53 tekem. Sobotni
spored se bo začel ob 12. uri.
To bo drugi medsebojni dvoboj med Slovenijo in Kitajsko. Reprezentanci sta se srečali leta 2005 v Pekingu. To
je bil dvoboj v kvalifikacijah za svetovno skupino ena, Kitajke pa so zmagale s 4:1.

Vabljeni v Velenje, dekleta potrebujejo tudi vašo pomoč. Vstop bo prost.

International Tennis Federation

David Haggerty
Predsednik ITF
V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na tekmi koncnice Billie Jean King Cup by Gainbridge med Slovenijo in Kitajsko
v Velenju v Sloveniji. Veselimo se dveh odlicnih teniskih dni, saj bo ta konec tedna po vsem svetu potekalo osem izenacenih
tekem - kot tudi finale pokala Billie Jean King, z 12 ekipami, ki se potegujejo za naslov svetovnih prvakov leta 2022 in se
trenutno odvija v Glasgowu na Skotskem.
Pokal Billie Jean King je svetovni pokal v tenisu za zenske. Ustanovljeno je bil leta 1963 in najvecje mednarodno ekipno
tekmovanje v zenskem sportu, saj se je letos prijavilo kar 127 drzav.
To zgodovinsko tekmovanje, ki je bilo prej znano kot Fed Cup, se je leta 2020 preimenovalo v cast Billie Jean King - kot
poklon posameznici, ki ni samo ena izmed najvecjih igralk vseh casov, ampak tudi borka za enakost, ki je posvetila svoje
zivljenje boju proti diskriminaciji v vseh oblikah. To je prvic, da je bilo veliko svetovno ekipno tekmovanje poimenovano po
zenski, kar predstavlja prelomni trenutek za sport.
Po dveh zahtevnih letih, ko sta bili tekmovanji za pokal Billie Jean King v letih 2020 in 2021 zaradi pandemije Covid-19
zdruzeni v en dogodek, je cudovito videti, da se je dogodek letos vrnil v originalno obliko, pri cemer se lahko ljubitelji tenisa
vrnejo na stadione in stojijo za svojimi ekipami ter ustvarjajo edinstveno vzdusje, kakrsnega nima noben drug dogodek v
teniski sezoni.
Ta konec tedna se ekipe, ki tekmujejo v koncnici pokala Billie Jean King, potegujejo za uvrstitev v kvalifikacije za leto 2023 - in
zmaga v tern krogu zagotavlja napredovanje v finale za leto 2023, hkrati pa priloznost, da se borijo za slavni pokal ob 60.
obletnici pokala Billie Jean King.
Poleg drugega pa Billie Jean King Cup by Gainbridge precej presega elitno raven tekmovanja. To je hkrati tudi zgodba o 127
drzavah, ki so sodelovale na sestih celinah tega svetovnega turnirja, zajema pa tri regionalne ravni - poleg finala se kvalifikacij
in koncnice. Na vsaki tekmi so igralci ponosni, da igrajo za nekaj, kar je vecje od njih samih, saj predstavljajo svojo drzavo s
sanjami, da njihov narod napreduje od regionalne ravni vse do finala. Pokal Billie Jean King je kljucno orodje za razvoj nasega
sporta v vseh teh drzavah in zagotavljanje tenisa za prihodnje generacije.
Rad bi se poklonil vsem sponzorjem in partnerjem Billie Jean King Cupa, vkljucno z nasim novim generalnim sponzorjem
Gainbridge Insurance Agency. S tern partnerstvom bodo zenske in moski prejeli enakovredne denarne nagrade za
tekmovanje v pokalu Billie Jean King in finalu Davisovega pokala za leto 2022, kar je pomemben korak k doseganju nasih
ambicij, da odpravimo razlike v placilu med spoloma na vseh ravneh tekmovanja. Radi bi se zahvalili se Microsoftu, Tory
Burch in Magellanu, ki igrajo pomembno vlogo pri omogocanju tekmovanja na najvisji ravni.
Rad bi se zahvalil tudi Teniski zvezi Slovenije za organizacijo tega dvoboja ter igralcem in spremljevalnemu osebju obeh ekip,
ki so se skozi vse leto trudili, da je pokal Billie Jean King tako posebno tekmovanje.
Uzivajte v tenisu!

Andrej Slapar
Predsednik Tenis Slovenije
Po dveh zahtevnih letih se tudi sport vztrajno vrača v predkoronske tirnice in
prav tenis je bil med prvimi, ki je uspel zagnati tekmovalni ustroj in pripomoči h
krepitvi optimizma.
Konec lanskega leta se je s finalom pokala Billie Jean King v Pragi vrnil tudi
reprezentančni tenis, ki je posebno doživetje za vse udeležence. Biti del
reprezentančnega pogona neposredno kot akter na igrišču ali pa ob robu
teniškega terena, je poseben občutek in hkrati velika odgovornost. Si del
nečesa večjega, igraš za ekipo, za državo, za svoj narod. Spoštljivo in
odgovorno do tekmecev, ki jih prav tako vodijo podobni občutki in ambicije. To
je tudi sporočilo pokala BJK, pokala, ki nosi ime po izjemni zenski. Medsebojno
spoštovanje, sočutje, toleranca, enakost, disciplina, ... Te vrednote so tudi
vrednote športa.
Slovenija je na ta dvoboj čakala desetletje, ko je naša zenska teniska
reprezentanca zadnjic nastopila v svetovni skupini pokala FED, pred več kot 15
leti pa so v Portorožu gostovale celo Američanke in Rusinje. Takrat je igrala tudi
Katarina Srebotnik in prav v njenem mestu se bodo tokrat nase igralke pomerile
s Kitajkami. Zdaj je na delu nova generacija - ekipa, ponosna na uspehe zlate
generacije z začetka stoletja svoj pogled usmerja k najvišjim ciljem. Kaja,
Tamara, Andreja, Živa, Pia, Nina in ostale igralke se iz leta v leto razvijajo in
napredujejo, letos so se v Turčiji uvrstile v polfinale kvalifikacij za nastop na
zaključnem turnirju pokala BJK.
Nenazadnje pa je pomembno, da se odločno razvija celoten slovenski tenis na
različnih ravneh delovanja. Zato se na tern mestu zahvaljujem Mednarodni
teniski zvezi (ITF), s katero tvorno sodelujemo v zadnjih letih in ekipi Tenisa
Slovenije, ki je letos že organizirala turnir WT A Zavarovalnica Sava Portorož,
dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Estonijo, 11 WTT turnirjev ter
številne ITF mladinske turnirje. Posebna zahvala pa gre našim klubom, njihovim
članicam in članom, ti so osnovna celica razvoja slovenskega tenisa. Več kot 30
tisoč nas je v tej skupni zgodbi. In zdaj nas čaka novo poglavje, ki ga z vašim
prihodom in spodbujanjem lahko obogatite tudi vi, drage navijačice in navijači.
Spremljajte slovensko ekipo. Dobrodošli v Velenju.

Peter Dermol
Župan MO Velenje
Spoštovani!
Resnično sem vesel, da bo Velenje 11. in 12. novembra postalo osrednji prostor
dvoboja v pokalu Billie Jean King med Slovenijo in Kitajsko. Hvaležen sem Tenis
Slovenija, da so se to uspeli dogovoriti.
Vem, da je Velenje pravo mesto za ta dvoboj, saj v Mestni občini Velenje področju
športa od nekdaj pripisujemo velik pomen. Rekreativnemu in tudi
profesionalnemu. Trudimo se, da ustvarjamo zanj dobre pogoje. Imamo
infrastrukturo, ki to omogoča, prav tako, pa imamo različne finančne spodbude, ki
športnike motivirajo in blažijo njihove finančne obveznosti. Imamo skoraj 100
športnih društev in klubov s 6.700 člani.
Velenje je bilo že večkrat gostitelj različnih športnih tekmovanj in želim si, da bi
bilo teh v prihodnje še več. Zato dobrodošli v Velenju tudi vsi navdušenci nad
tenisom.
Tudi na tem področju se lahko pohvalimo, saj je Velenjčanka Katarina Srebotnik
ena najuspešnejših slovenskih profesionalnih tekmovalk v tenisu. Srebotnikovo
smo razglasili za najboljšo športnico v Mestni občini Velenje kar trikrat, in sicer v
letih 1995, 1998 in 1999. Leta 1999 pa je prejela tudi plaketo Mestne občine
Velenje. Na njene uspehe in odlično promocijo našega mesta doma in tujini smo
resnično ponosni.
Kljub temu, da se njena športna pot sedaj zaključuje, bomo dogodke kot je Billie
Jean King Cup z veseljem gostili tudi v prihodnje.
Srečno Sloveniji v dvoboju in z dobro energijo naprej!

SLOVENIJA
Kaja Juvan
ROJENA: 25. 11. 2000
DEBI V POKALU BJK: 2017
IGRA: DESNA ROKA
LESTVICA WTA: 88
ZMAGE/PORAZI V BJK: 12 - 8
TURNIRSKE ZMAGE: 7 ITF

Nina Potocnik
ROJENA: 12. 1. 1997
DEBI V POKALU BJK: 2018
IGRA: DESNA ROKA
LESTVICA WTA: 273
ZMAGE/PORAZI V BJK: 1 - 2
TURNIRSKE ZMAGE: 5 ITF

Pia Lovric
ROJENA: 23. 4. 2002
DEBI V POKALU BJK: 2021
IGRA: DESNA ROKA
LESTVICA WTA: 512
ZMAGE/PORAZI V BJK: 2 - 3
TURNIRSKE ZMAGE: 1 ITF

\

Kitajska
Sinji Vang
ROJENA: 26. 9. 2001
DEBI V POKALU BJK: 2021
IGRA: DESNA ROKA
LESTVICA WTA: 102
ZMAGE/PORAZI V BJK: 0 - 2
TURNIRSKE ZMAGE: 4 ITF

Juanjue
ROJENA: 25. 9. 1998
DEBI V POKALU BJK: 2022
IGRA: DESNA ROKA
LESTVICA WTA: 75
ZMAGE/PORAZI V BJK: 4- 0
TURNIRSKE ZMAGE: 4 ITF

Paket VOYO je brez doplačila že vključen v paketu EON Premium. Akcija velja na vseh prodajnih mestih in ne velja za naročila preko spleta. Akcijska ponudba 12 in 24 mesecev brezplačen VOYO se nanaša na vključitev
paketa VOYO brez doplačila v trojček EON Light za 12 mesecev in v trojček EON Full za 24 mesecev. Akcija velja do 30. 11. 2022. Akcija Paketi EON 12 mesecev 19,90 EUR velja od 1. 8. 2022 do 30. 11. 2022 za nove naročnike,
ki v akcijskem obdobju sklenejo novo naročniško razmerje za paket fiksnih storitev EON. Ponudba velja ob pogoju vezave novega naročniškega razmerja za obdobje 24 mesecev. Več o pogojih akcije na www.telemach.si.

