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Na Otočcu je 27. in 28. aprila potekal drugi del ženskih kvalifikacij za ekipni del Evropskega
prvenstva. Našo reprezentanco, ki je v skupini s Švico, Norveško in Finsko v prvem delu
kvalifikacij, oktobra lani v Oslu, brez težav slavila, so tokrat zastopale Jana Tomazini, Manca
Fajmut, Nina Zupančič in Zala Veronik.

  

Reprezentance so na Dolenjsko prispele v petek, ko so tudi opravile prvi trening. V soboto je bil
uradni trening na vrsti ob 9:30, nato pa je bil čas za pripravo dvorane, ki je bila v končni podobi
zares čudovita.

  

Selektorka Vesna Ojsteršek Drnovšek se je zavedala vloge favoritinj, zato je svoja dekleta
pripravljala v duhu borbe in zbrane igre. S tekmovanjem so Slovenke začele v soboto popoldan,
ko so brez težav s 3:0 odpravile reprezentanco Finske. Svoje delo je izvrstno opravila Jana,
Manca pa je po začetnem zaostanku našla svojo prepoznavno igro in na koncu svoj obračun
dobila s 3:2. Tekma s Finsko je bila prav posebna za najmlajšo članico reprezentance Zalo, ki je
dobila sploh svojo prvo priložnost v članski reprezentanci in odločitev selektorke se je po koncu
tekme, katero je izvrstna Zala dobila brez izgubljenega niza, izkazala za pravilno.

  

V večernem dvoboju prvega dne so naša dekleta s 3:0 premagala še Norveško ter si s to
zmago priigrala odločilni obračun v boju za uvrstitev v drugo divizijo ekipnega EP proti Švici v
nedeljo. Poleg Jane in Mance je zmago za našo izbrano vrsto prispevala še Nina.

  

Po prespani noči, so bile naše igralke v nedeljo za namiznoteniško mizo že ob 9 zjutraj. Po
enournem ogrevanju je sledil obračun s Švico, ki je odločal o zmagovalkah. Oktobra v Oslu so
naše punce slavile s 3:0, tako da je bilo jasno, da za mesto v 2. diviziji potrebujejo zgolj eno
tekmo oz. dobro razliko nizov. Toda cilj naših deklet je bil zadržati zmagoviti niz, zato je
vsakršno taktiziranje odpadlo. Formalnost je že v 1. tekmi zaključila Manca, ki je s 3:1
premagala neugodno levoroko igralko Rachel Moret. V drugi tekmi je Jana proti Rahel
Aschwanden izgubila z 0:3 in obetal se nam je dramatičen razplet. Svojo priložnost je znova
fantastično izkoristila Zupančičeva, ki je proti Amandi Fauvel ohranila mirno kri in slavila s 3:2,
kar je pomenilo, da sta imeli Jana in Manca 'zaključno žogico' za zmago.

  

Otekel nart in bolečine v zapestju so bile glavni krivec, da je Jana proti Moretovi izgubila z 1:3.
Po tekmi je 27-letna Koprčanka nemudoma začela z rehabilitacijo poškodb, muči jo namreč 
tendinitis, saj želi biti na prihajajočem Svetovnem prvenstvu dobro pripravljena. Ne glede na dva
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poraza proti Švici, si Jana zasluži vse čestitke, saj je v obeh tekmah kljub poškodbi stisnila zobe
in prikazala borbeno igro - takšno, kakršno si dres z reprezentančnim grbom tudi zasluži.

  

Odločitev o zmagovalkah je tako padla v roke Manci Fajmut, ki pred tekmo sicer ni bila najbolj
optimistična, saj je morala Aschwandnovi v preteklih treh medsebojnih obračunih vselej priznati
premoč. Tudi tokrat se je zdelo, da bo Švicarka premočna, še posebej hud pa je bil udarec v 3.
nizu, ko je Manca zapravila vodstvo z 10:8 in tako zaostajala z 1:2 v nizih. Morda jo je naprej
gnala želja po zmagi ali po dokazovanju, morda pa se je le odločila, da nima več česa izgubiti.
Karkoli se je v njeni glavi že zgodilo, v četrtem in petem nizu smo spremljali fantastično igro
Korošice, ki je navdušila z dolgimi izmenjavami. Po 30 minutah igre je bilo v petem nizu na
semaforju 10:8 za Manco, ki je že čez deset sekund, z globokim forehand napadom razveselila
svoje soigralke in nekaj desetglavo množico v dvorani.

  

Končna zmaga naših deklet proti Švicarkam je bila tako zgolj češnja na smetani, predvsem pa
je bilo po tekmi lepo videti nasmejane obraze naših deklet, ki so s to zmago z odliko opravile s
svojo nalogo in se bodo oktobra v sosednji Avstriji v ekipnem delu EP-ja borile v 2. diviziji,
kamor po videnem sodeč tudi spadajo.

  

Naslednja postaja za varovanke Ojsteršek Drnovškove je Pariz, kjer se bo 13. maja začelo
Svetovno prvenstvo. V Francijo poleg Jane in Mance potuje še Alex Galič, medtem ko sta
morali Nina in Zala nastop zaradi šolskih obveznosti odpovedati.
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