
15.04.2021. 
ФЕД куп поново у Kраљеву  
 

Краљевачка нова хала спортова у Рибници спремна је за врхунски тениски 
догађај 16. и 17. априла, када ће женске тениске репрезентације Србије и Kанаде 
играти меч плеј оф-а за пласман у квалификације Светске групе Били Џин Kинг 
купа (некадашњег ФЕД куп такмичења) за 2022. годину. 

Оправдавши поверење Тениског савеза Србије, након успешно 
организованих мечева Дејвис купа репрезентације Србије против Хрватске 2015.  
и Индије 2018. године, као и дуела ФЕД купа против Шпаније 2016. године, град 
Краљево ће поново имати част да угости наше најбоље тенисерке. 

Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, наш град 
постао је један од важних спортских центара Србије спреман да на највишем 
нивоу организује међународна репрезентативна такмичења.  

Према његовим речима, град Краљево је показао и доказао своје 
могућности организујући, не само тениске спектакле, већ и одбојкашке, 
кошаркашке и рукометне, а као домаћин ФЕД купа у априлу, још једном ће 
потврдити оправдано поверење Тениског савеза Србије. 

Како би обезбедили пласман у квалификације за улазак у завршни турнир 
Били Џин Kинг купа, селектори обе селекције, српске Душан Вемић и канадске 
Хајди Ел Табах одлучили су се за следеће саставе тимова који ће изаћи на терен 
у Kраљеву у предстојећем сусрету Били Џин Kинг купа. 

Боје Србије браниће: Нина Стојановић (85. у синглу на WТА листи, 57. у 
дублу), Олга Даниловић (158 WТА сингл, 276 дубл), Александра Kрунић (221 WТА 
сингл, 56 дубл), Ивана Јоровић (237 WТА сингл) и шеснаестогодишња Лола 
Радивојевић (најбоља јуниорка Србије која се налази на 59. месту ИТФ листе). 

Тим Kанаде представљаће: Лејла Фернандез (WТА сингл ранг 72, дубл 151), 
Ребека Марино (WТА сингл 223, дубл 571), Шерон Фичман (WТА дубл ранг 54) и 
Kерол Жао (WТА сингл ранг 426). 

У Спортском центру „Ибар“ у Рибници, мечеви ће бити на програму у петак 
и суботу - 16. и 17. априла 2021. године. 

Први дан такмичења (16. април) играће се два сингл меча, први почиње у 
14.00 часова, по завршетку првог одмах следи други сингл меч.  

Други дан такмичења (17. април) играће се два сингл меча и дубл сусрет. 
Први сингл меч почиње у 11.00 часова, затим следи други, након којег следи и 
дубл меч. 


