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Светски тенис у Краљеву
Једна тениска вест осванула је у јеку одбојкашке атмосфере у граду
Краљеву - меч плеј-офа Светске групе Дејвис купа 2018. између Србије и Индије
биће одигран од 14. до 16. септембра ове године у граду Краљеву, у Новој хали
спортова.
„У финишу једног великог спортског догађаја, одбојкашке „Лиге нација 2018“,
која је успешно завршена синоћ, већ данас можемо најавити нови турнир светског
карактера, што само доприноси чињеници да је Краљево јасно препознато на
спортској мапи не само у Републици Србији, већ и много шире“, нагласио је члан
Градског већа града Краљева Иван Бунарџић истакавши да је, после добре
организације управо завршеног турнира, као и Дејвис и Фед купа, управо Тениски
савез Србије изразио жељу да град Краљево буде домаћин. Дефинитивну одлуку
о томе донела је Међународна тениска Федерација (ITF), која је власник Дејвис
куп такмичења.
Извршни директор за спортска и организациона питања Тениског савеза
Србије Душан Орландић сматра да ће град Краљево и Рашки управни округ бити
добри домаћини предстојећем турниру.
„Наши играчи и Тениски савез Србије имали су већ два пута искуство
играња - Дејвис куп и Фед куп меча у Краљеву, и оба су протекла у изузетној
атмосфери у дворани и великој гостопримљивости целог града Краљева, тако да,
када смо се одлучивали где да у септембру организујемо овај меч који је за нас од
изузетне важности, релативно је било лако одлучити се поново за Краљево. Сви
се радујемо да ћемо у септембру у Краљеву играти меч за опстанак у Светској
групи против Индије“, поручио је Орландић.
Он је истакао да ће у августу доћи до измене правила у Дејвис куп
такмичењу, тако да је овај меч од изузетне важности да наши такмичари остану у
Светској групи и наставе такмичење у највишем рангу.
„Захвалан сам на помоћи граду који нам је ставио на располагање спортску
дворану. Учинићемо све да меч буде организован најбоље могуће, као и
претходна два пута. Надам се да ће дворана бити пуна и да ће наши играчи имати
пуну подршку са трибина“, позвао је Краљевчане да буду уз своје тенисере
представник Тениског савеза Србије.
Ову годину НИС Дејвис куп селекција Србије почела је као домаћин, у
Нишу, на шљаци против селекције Америке у мечу првог кола Светске групе и
изгубила 1:3. За опстанак у елити бориће се као домаћин против репрезентације
Индије за опстанак у Светској групи и победу која би јој донела и 2019. такмичење
у најелитнијој групи у којој је два пута играла финале (2010. и 2013) и освојила
трофеј 2010.
Последњи меч са Индијцима наш тим је одиграо у плеј-офу за опстанак у
Светској групи септембра 2014. у Бангалору, када је НИС Дејвис куп тим Србије
победио 3:2.

