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ŚWIĘTO TENISA W SPODKU
Tegoroczna edycja
Turnieju WTA Katowice Open odbywa się w
dniach 6 – 12 kwietnia
2015 roku. W Spodku
zagrają światowej sławy
zawodniczki. Oprócz
najwyżej rozstawionej
Agnieszki Radwańskiej,
8. rakiety świata, w turnieju głównym zagrają
m. in.: obrończyni tytułu
– Alizé Cornet, Vera Zvo-

nareva oraz Camila Giorgi. Dodatkowo, organizatorzy zaplanowali szereg
dodatkowych atrakcji
dla fanów tenisa.
NOWOCZESNE KORTY
II edycja katowickiego Turnieju WTA okazała się sukcesem nie tylko pod względem sportowych emocji na
najwyższym poziomie, ale
także dzięki solidnej or-

ganizacji przedsięwzięcia.
Rozgrywki zapisały się w
historii WTA m.in. poprzez
gruntowną
przebudowę
kortu tenisowego, której
dokonano w rekordowym
tempie – w ciągu jednej
nocy. Turniej został bardzo dobrze oceniony przez
gwiazdy tenisa biorące w
nim udział, ale również
przez kibiców. Frekwencja
na najważniejszych me-

czach w Spodku sięgała blisko 7 tysięcy widzów.
TRANSMISJE TV W PONAD 50 KRAJACH
– Bardzo się cieszę, że kolejna edycja prestiżowego
turnieju WTA odbywa się w
Katowicach. Turniej tej rangi
to ogromna promocja dla
naszego miasta nie tylko w
Polsce, ale globalnie. Ubiegłoroczne rozgrywki transmitowane były do ponad

50 krajów świata, stąd też
decyzja o większym zaangażowaniu sięw Turniej. Mam
nadzieję, że miasto Katowice, jako polskie centrum
tenisa, stanie się stałym
punktem odwiedzin fanów
tej pięknej dyscypliny z różnych zakątków kraju i świata
– komentuje Marcin Krupa,
Prezydent Miasta Katowice.
kontynuacja, strona 2
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ŚWIĘTO TENISA W SPODKU

PAWEŁ
OWCZARZ
DYREKTOR TURNIEJU
Cieszymy się, że w tym roku już po
raz trzeci turniej WTA International zagości w Katowicach. W tegorocznej edycji wystąpią między
innymi Agnieszka Radwańska,
Alizé Cornet, czy Vera Zvonareva.
Dotychczasowe edycje katowickiego turnieju okazały się sukcesem
zarówno pod względem sportowych
emocji na najwyższym poziomie,
ale także dzięki solidnej organizacji przedsięwzięcia. Chcemy, aby
Katowice Open było wydarzeniem,
które pracuje na rzecz promocji
tego pięknego sportu w naszym
kraju, dzięki bardzo silnej obsadzie
turnieju głównego.

’’ ’’

Mam nadzieję, że Katowice Open
będą niezapomnianą tenisową
ucztą.

kontynuacja ze strony 1

Dotychczasowe edycje
katowickiego
turnieju
okazały się
sukcesem
zarówno pod
względem
sportowych
emocji na
najwyższym
poziomie

MARCIN KRUPA
PREZYDENT MIASTA
KATOWICE
Katowice po raz kolejny, z dumą będą gościć wyjątkowe
wydarzenie sportowe: prestiżowy turniej WTA, w którym swój udział zapowiedziała już m.in. Agnieszka
Radwańska. To dla nas wspaniała okazja do promocji,
ale też wykazania się w roli gospodarza. Mamy zróżnicowaną bazę hotelową, doskonałe kluby i restauracje.
Katowice to nie tylko polska stolica tenisa, ale i miasto
kultury. Co ważne, zmagania najlepszych tenisistek
będzie można zobaczyć w wyjątkowej hali Spodka,
symbolu miasta i jednej z najbardziej rozpoznawalnych hal widowiskowo - sportowych w Polsce.
Tysiące kibiców na miejscu i przed telewizorami to
gwarancja tego, że Katowice zapadną w pamięć fanom
tej pięknej dyscypliny sportu na całym świecie. Wierzę,
że będą to wspomnienia wyjątkowe.

Plan rozgrywek WTA Katowice Open 2015 został stworzony
z myślą o wygodzie wszystkich
fanów tenisa.

– Chcieliśmy, by godzinny harmonogram turnieju Katowice
Open nie kolidował z obowiązkami zawodowymi naszych widzów i pozwolił na żywo śledzić
zmagania zawodniczek. Od
poniedziałku do piątku najważniejsze mecze dnia będę odbywać się o godz.: 20:15. Gorące
tenisowe emocje rozpoczną się
już w Wielkanocny Poniedziałek – 6 kwietnia odbędzie się
oficjalna ceremonia i widowiskowy KIA Tennis Show. Z kolei
półfinałowe mecze rozpoczną się
w sobotę, 11 kwietnia o godz.
17:00, a finał turnieju odbędzie
się w niedzielę, 12 kwietnia,
o godz. 16:00 – powiedział Jakub Puchalski, dyrektor sportowy turnieju WTA Katowice
Open 2015.

półfinałowe
mecze
rozpoczną
się w sobotę,
11 kwietnia o
godz. 17:00, a
finał turnieju
odbędzie się
w niedzielę,
12 kwietnia, o
godz. 16:00

Oprócz tenisowych rozgrywek
organizatorzy
przygotowali
szereg imprez towarzyszących,
które będą gratką również dla
najmłodszych adeptów sportu, którzy mogą wziąć udział
w KIDS DAY. Już po raz drugi, w Bażantowie odbędą się
również Mistrzostwa Katowic
w Tenisie na Wózkach i amatorskie Mistrzostwa Katowic
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, które oficjalnie otworzy
zawodniczka WTA. W sobotę,
11 kwietnia o godz. 10:00 odbę-

dzie się deblowy turniej gwiazd,
w którym zagrają m.in. Mariusz
Czerkawski, Anna Guzik, Tomasz Bednarek i Jacek Mejer.
Nowością podczas tegorocznej
edycji turnieju Katowice Open
będą sesje spotkań i autogra-

fów z zawodniczkami poza
Spodkiem, w specjalnej strefie
przed wejściem do Galerii Katowickiej (Plac Szewczyka). Szczegółowy harmonogram wydarzeń
towarzyszących znajduje się na
stronie www.katowiceopen.com

Zawodniczki zagrają piłkami
firmy Babolat, na nawierzchni
typu hard firmy Play it Global. Mecze będą rozgrywane na
głównej płycie Spodka i na korcie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Program turnieju katowice OPen 2015
DZIEŃ

GODZ.

KORT CENTRALNY

SOBOTA, 4 IV
NIEDZIELA, 5 IV

10:00
10:00
10:00

Eliminacje I runda (16 meczów)
Eliminacje II runda (8)
Finały eliminacji (2)
Finały eliminacji (2)

PONIEDZIAŁEK, 6 IV

WTOREK, 7 IV

13:00

I runda gry pojedynczej

I runda gry pojedynczej (2)

16:00

I runda gry pojedynczej

I runda gry podwójnej (3)

18:00

Ceremonia otwarcia
Mecz pokazowy
I runda gry pojedynczej – mecz dnia
I runda gry pojedynczej (2)
I runda gry pojedynczej
I runda gry pojedynczej
I runda gry pojedynczej – mecz dnia

20:15
12:00
16:00
18:00
20:15
12:00
16:00
18:00
20:15

ŚRODA, 8 IV

GEM

O
B
K
N

KORT 1 „ICC”

I runda gry pojedynczej
II runda gry pojedynczej
II runda gry pojedynczej
II runda gry pojedynczej
II runda gry pojedynczej – mecz dnia

F I C J A L N Y
I U L E T Y N
A T O W I C E O P E N
R 1 ( 2 ) / 2 0 1 5

DZIEŃ

GODZ.

KORT CENTRALNY

KORT 1 „ICC”

II runda gry podwójnej
II runda gry pojedynczej
II runda gry pojedynczej
II runda gry pojedynczej
II runda gry pojedynczej – mecz dnia
Półfinał gry podwójnej

II runda gry podwójnej (2)

CZWARTEK, 9 IV

12:00
13:30
16:00
18:00
20:15
12:00
13:30
16:00
18:00
20:15
14:00
17:00
19:00
13:00
16:00

Ćwierćfinały gry pojedynczej
Ćwierćfinały gry pojedynczej
Ćwierćfinały gry pojedynczej
Ćwierćfinały gry pojedynczej
Półfinał gry podwójnej
Półfinał gry pojedynczej
Półfinał gry pojedynczej
Finał gry podwójnej
Finał gry pojedynczej

PIĄTEK, 10 IV
I runda gry pojedynczej (4)
I runda gry podwójnej (2)
SOBOTA, 10 IV
I runda gry pojedynczej
I runda gry podwójnej (3)
II runda gry podwójnej

R E D A K C J A
R E D A K C J A @ G E M . P R E S S P E K T . P L
S K Ł A D
L E S Z E K W A L I G Ó R A
D T P @ P R E S S P E K T . P L

NIEDZIELA, 13 IV

* Od ćwierćfinałów godziny meczów mogą ulec zmianie przy udziale jednej zawodniczki w dwóch kategoriach.

B I U L E T Y N W Y D A Ł O
W Y D A W N I C T W O P R E S S P E K T
U L . Ł U Ż Y C K A 1 2
4 1 - 9 0 2 , B Y T O M
W W W . P R E S S P E K T . P L

N A Z L E C E N I E
S O S M U S I C S P . Z O . O .
A L . S O L I D A R N O Ś C I 1 1 5
0 0 - 1 4 0 W A R S Z A W A
W W W . S O S M U S I C . P L
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GWIAZDY TENISA W SPODKU
OD 6 KWIETNIA BĘDZIEMY ŚWIADKAMI NAJWIĘKSZEGO TENISOWEGO ŚWIĘTA W POLSCE. W KATOWICKIM SPODKU ZJAWI SIĘ CZOŁÓWKA
KOBIECEGO TENISA.
Od 6 kwietnia będziemy
świadkami największego tenisowego święta w Polsce.
W katowickim Spodku zjawi
się czołówka kobiecego tenisa. W trzeciej edycji WTA
Katowice Open zaprezentują się publiczności takie
tenisistki jak m.in. najlepsza polska zawodniczka
Agnieszka Radwańska, Vera
Zvonareva oraz broniąca
mistrzowskiego tytułu Alize
Cornet.

pokazowy KIA Tennis Show z
udziałem legend światowego
tenisa męskiego
oraz
sesja autografów z
Agnieszką
Radwańską.

Polek nie braknie
Fantastyczne sportowe
emocje zapewnią światowej
klasy tenisistki. Bez wątpienia,
największą gwiazdą turnieju
będzie Agnieszka Radwańska.
Najlepsza polska tenisistka, rok
temu dotarła do półfinału, gdzie
uległa ubiegłorocznej triumfatorce, Alize Cornet. Mimo
wszystko, krakowianka nie zniechęciła się porażką i od razu po
meczu poinformowała kibiców,
że na pewno wystąpi w kolejnej
edycji. Jak wynika z regulaminu
organizacji WTA, Polka może
być jedyną zawodniczką, która
znalazła się w czołowej dziesiątce rankingu, występującą w
imprezie tej rangi, a więc będzie
najwyżej rozstawiona. Agnieszka
Radwańska, to finalistka Wimbledonu, wielokrotna triumfatorka turniejów cyklu WTA, a
także wieloletnia reprezentantka
Polski z Pucharze Federacji. Jej
styl gry, ale także przywiązanie
do barw narodowych, imponuje wielu ekspertom tenisowym z
całego świata. Tym bardziej, możemy się cieszyć, że tak utalentowana tenisistka wystąpi w jedynym polskim turnieju WTA.
Oprócz Agnieszki Radwańskiej,
Polskę w turnieju głównym
będzie reprezentować Magdalena Fręch. Siedemnastolatka
otrzymała „dziką kartę”, która
co roku przyznawana jest przez
organizatorów Mistrzyni Polski
Seniorek.

jeden bilet, dwa korty
Tegoroczna edycja zapowiada
się wyjątkowo, gdyż już od rozpoczęcia eliminacji, 4 kwietnia,
w Spodku znajdzie się tylko
kort centralny. Drugi kort zbudowany został w sąsiadującym
Międzynarodowym
Centrum
Kongresowym. Pozwoli to publiczności od samego początku
śledzić zmagania ze wszystkich
stron kortu. Kupując jeden bilet,
można kibicować ulubionym tenisistkom na obu kortach.

Start w lany poniedziałek
Zeszłoroczna edycja katowickiego turnieju okazała się wielkim
sukcesem. Kibice mogli obejrzeć
wiele spektakularnych pojedynków, m.in. ponad trzygodzinny,
niezwykle zacięty, mecz finałowy. Francuzka, Alize Cornet,
zdobyła swój pierwszy tytuł na
korcie twardym, pokonując Camilę Giorgi z Włoch. W tym
roku, tenisowa uczta rozpocznie
się już w poniedziałek, czyli drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
Oprócz uroczystej ceremonii
otwarcia turnieju z udziałem tenisistek, organizatorzy zaplanowali szereg ciekawych wydarzeń.
Tego dnia odbędzie się mecz

’’

Słowacka moc
Losowanie drabinki turnieju
głównego, które wskaże kolejność gry zawodniczek, odbędzie
się w sobotę, 5 kwietnia. Różnice między zawodniczkami pod
względem rankingu są niewielkie. Każda zgłoszona tenisistka może trafić już w pierwszej
rundzie np. na Annę Schmiedlovą. Ta młoda Słowaczka,
dwa lata temu w Katowicach
bez problemu pokonała etap
kwalifikacji, dając ugrać tylko
trzy gemy Alize Cornet. Dwudziestolatka nie jest rozstawiona, ale na swoim koncie ma już
znaczące sukcesy. W tym roku
docierając m.in. do finału turnieju WTA w Rio de Janeiro
udowodniła, że jest gotowa na
tenisową rywalizację na korcie
w Katowicach.

Agnieszka
Radwańska,
to finalistka
Wimbledonu,
wielokrotna
triumfatorka
turniejów
cyklu WTA,
a także
wieloletnia
reprezentantka Polski
z Pucharze
Federacji.
Jej styl gry,
ale także
przywiązanie Powrót Beck
Poza południową sąsiadką, po
do barw
raz kolejny w Katowicach wynarodowych, stąpi również Annika Beck.
imponuje
Młoda Niemka to utytułowana
zawodniczka, która często zaskawielu
kuje swoich fanów. W pierwszej
ekspertom
edycji turnieju, Beck dotarła do
tenisowych
półfinału, a rok temu awansowaz całego
ła do II rundy.
świata.
Jeszcze więcej Polek
Liczymy, że poza Agnieszką Radwańską, powód do dumy dadzą
nam inne polskie reprezentantki. W kwalifikacjach zagrają
Magda Linette oraz Urszula Radwańska. Oznacza to, że już od
eliminacji nie zabraknie biało –
czerwonych akcentów w planach
gier i na pewno będzie można kibicować rodzimym tenisistkom.
Miejmy nadzieję, że tak będzie
aż do 12 kwietnia, gdy w finałach zagrają Polki.

lista zawodniczek Katowice Open 2015
NR

IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

URODZONA

NR

IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

URODZONA

NR

IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

URODZONA

1

ALLERTOVA DENISA

CZECHY

07/03/1993

9

KANEPI KAIA

ESTONIA

10/06/1985

17

SCHIAVONE FRANCESCA

WŁOCHY

23/06/1980

2

BECK ANNIKA

NIEMCY

16/02/1994

10

KNAPP KARIN

WŁOCHY

28/06/1987

18

SCHMIEDLOVA ANNA

SŁOWACJA

13/09/1994

3

BERTENS KIKI

HOLANDIA

10/12/1991

11

KOUKALOVA KLARA

CZECHY

24/02/1982

19

SINIAKOVA KATERINA

CZECHY

10/05/1996

4

CORNET ALIZE

FRANCJA

22/01/1990

12

MLADENOVIC KRISTINA

SZWAJCARIA

14/05/1993

20

SMITKOVA TEREZA

CZECHY

10/10/1994

5

FLIPKENS KIRSTEN

BELGIA

10/01/1986

13

NICULESCU MONICA

RUMUNIA

25/09/1987

21

TORRO-FLOR MARIA-TERESA

HISZPANIA

02/05/1992

6

FRIEDSAM ANNA-LENA

NIEMCY

01/02/1994

14

PARMENTIER PAULINE

FRANCJA

31/01/1986

22

WICKMAYER YANINA

BELGIA

20/10/1989

7

GIORGI CAMILA

FRANCJA

30/12/1991

15

RADWAŃSKA AGNIESZKA

POLSKA

06/03/1989

23

WITTHOEFT CARINA

NIEMCY

16/02/1995

8

HERCOG POLONA

MONAKO

20/01/1991

16

RYBARIKOVA MAGDALENA

SŁOWACJA

04/10/1988

24

ZVONAREVA VERA

ROSJA

07/09/1984
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8 RAKIETA TENISA KOBIECEGO
PODCZAS TEGOROCZNEGO KATOWICE OPEN Z NUMEREM 1 BĘDZIEMY MOGLI ZOBACZYĆ AGNIESZKĘ RADWAŃSKĄ
Podopieczna Tomasza
Wiktorowskiego, Martiny
Navratilovej, ale także współpracująca ze swoim ojcem,
Robertem. Pierwsza polska
tenisistka, która zarobiła na
zawodowych kortach milion
dolarów. Zaczęła grać w tenisa już w wieku 4 lat.

Kariera

Ciekawostki
Na początku trenowała w niemieckim Gronau, gdzie jej tata był
trenerem. Jej ulubionym zagraniem
jest forehand, ale przyzwyczaiła swoich kibiców do świetnej gry w defensywie oraz wysokich umiejętności
technicznych. Jej największym idolem tenisowym jest Pete Sampras.
Jeżeli nie przebywa na turniejach, to
studiuje na Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie. W wolnym
czasie oddaje się lekturze książek Doroty Terakowskiej, oglądaniu filmów
z udziałem Nicole Kidman, a także
słuchaniu swoich ulubionych zespołów muzycznych: Black Eyed Peas,
Green Day i Eminema. Największe
cele tenisowe to wygranie turnieju
Wielkiego Szlema i zostanie liderką
rankingu WTA.

Notka zawodniczki
DATA URODZENIA: 6 marca 1989 r. w
Krakowie
WZROST: 173 cm
WAGA: 56 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna (oburęcz-

ny backhand)
MIEJSCE W RANKINGU: 8 (najwyżej 2)
GRA ZAWODOWO OD: 2005 r.
PO RAZ DRUGI
W KATOWICACH: półfinał (2014 r.)

Swój pierwszy seniorski start odnotowała w maju 2004 r. w zawodach cyklu ITF w Gdyni,
gdzie dotarła do ćwierćfinału.
Tam lepsza od niej okazała się
Klaudia Jans. Pierwszy raz wygrała cały turniej rok później.
W czerwcu 2005 r. triumfowała
w Warszawie, ogrywając w finale Ukrainkę, Oksanę Teplyakovą. W 2006 r. dołączyła do
TOP 100, a w kolejnym sezonie
znalazła się w czołowej 30. najlepszych rakiet świata. Pierwszy
tytuł WTA zdobyła w 2007 r.
w Sztokholmie, w finale pokonując Rosjankę, Verę Dushevinę. Na kolejne turniejowe
zwycięstwo musiała czekać do
następnego sezonu, kiedy wygrała w pierwszej połowie roku trzy
imprezy, w Pattaya City, Istambule oraz w Eastbourne. Później
reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.
W 2011 r. odniosła kolejne
triumfy. Od sierpnia wygrała
w San Diego oraz prestiżowe zawody w Pekinie i Tokio. Jeszcze
lepszy dla Polki był kolejny se-

’’

W 2006 r.
dołączyła do
TOP 100,
a w kolejnym
sezonie
znalazła się
w czołowej
30.
najlepszych
rakiet świata.
Pierwszy
tytuł WTA
zdobyła
w 2007 r.
Sztokholmie,
w finale
pokonując
Rosjankę,
Verę
Dushevinę.

zon, zdobywając tytuły w Dubaju, Miami i Brukseli, by w lipcu
dotarzeć do swojego jedynego
wielkoszlemowego finału. Na
wimbledońskiej trawie przegrała
jednak, po emocjonującym pojedynku, z Sereną Williams 1:6
7:5 2:6. Kilka tygodni później
ponownie miała okazję zagrać na
londyńskich kortach. Jako chorąży polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie,
odpadła w pierwszej rundzie
z Julią Goerges. W 2013 r. rozpoczęła sezon triumfem w Auckland i Sydney. We wrześniu
sięgnęła jeszcze po tytuł w Seulu.
Sylwestra spędziła w Perth, gdzie
występowała z Grzegorzem Panfilem w Pucharze Hopmana. Polacy sprawili dużą niespodziankę,
ponieważ dopiero w finale lepsi
od biało – czerwonych okazali się
Francuzi. Potem osiągnęła półfinał Australian Open, a w sierpniu zwyciężyła w Montrealu.
Na początku 2015 r. Agnieszka
Radwańska i Jerzy Janowicz zdobyli dla Polski pierwszy Puchar
Hopmana, w finale pokonując
Stany Zjednoczone.

POWRÓT UTYTUOWANEJ ROSJANKI NA SZCZYT?
VERA ZVONAREVA BYŁA KIEDYŚ DRUGĄ RAKIETĄ WTA. CZY POWRÓCI DO TEJ FORMY?
Rosjanka powróciła na
kort w katowickim turnieju,
korzystając z „zamrożonego rankingu” (15. miejsce
w rankingu). Niegdyś wiceliderka rankingu, Vera
rozpoczęła karierę tenisową
grając w swoim pierwszym
seniorskim turnieju w 1999 r.
w Tbilisi, gdzie przeszła przez
kwalifikacje nie tracąc seta,
później odpadając w pierwszej rundzie głównej drabinki.
W drugim starcie, w Moskwie,
zdobyła już tytuł. Na pierwsze
turniejowe zwycięstwo w cyklu
WTA musiała czekać do 2003 r.,
gdzie w chorwackim Bol nie dała
większych szans Conchicie Martinez z Hiszpanii, pokonując ją 6:1
6:3. W lutym kolejnego roku sięgnęła po tytuł w Memphis, ale na
jeszcze większe wyróżnienie musiała czekać do końcówki sezonu.
Zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł z Bobem Bryanem, by
potem wraz z koleżankami wygrać
Puchar Federacji. W 2005 r. obroniła tytuł w Memphis, w następnym sezonie dokładając puchary

notka zawodnika
DATA URODZENIA: 7 września 1984 r.
w Moskwie, Rosja.
WZROST: 172 cm
WAGA: 59 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna, oburęcz-

ny backhand
MIEJSCE W RANKINGU: 153
(najwyżej 2)
GRA ZAWODOWO OD: 2000 r.
PIERWSZY RAZ ZAGRA W KATOWICACH

z Birmingham oraz Cincinnati
i dwie wygrane w Wielkim Szlemie: na wimbledońskiej trawie
z Andym Ramem z Izraela w mikście i podczas US Open w deblu
w parze z Nathalie Dechy. Po
dwóch latach zanotowała najlepszy singlowy sezon w karierze, bo
zwyciężyła w Pradze i Kantonie,
wywalczyła brązowy medal na
Igrzyskach Olimpijskich, zagrała
w finale WTA Tour Championships, uginając się pod siłą Venus
Williams. Sezon zwieńczyła zdobyciem drugiego Pucharu Federacji. W 2009 r. Vera po raz pierwszy zagrała w półfinale Wielkiego
Szlema – na Australian Open, by
dołożyć do tego tytuły z Pattaya
City i Indian Wells. Rok później
zagrała w sześciu finałach, w tym
na Wimbledonie (również w grze
podwójnej, w parze z Jeleną Vesniną) i US Open, ale tylko w Pattaya
City to ona triumfowała. Ostatnie
bezpośrednie potyczki o końcowy laur w grze pojedynczej rozegrała w 2011 r., gdzie wygrywała
w Doha i Baku, a w San Diego
i Tokio musiała uznać wyższość
Agnieszki Radwańskiej. Znaczą-

’’
Łącznie Vera
Zvonareva
zdobyła
12 tytułów
cyklu WTA
w singlu,
6 tytułów
deblowych
oraz 2
triumfy
w mikście.

co przyczyniła się do osiągnięcia
przez Rosję kolejnego finału Fed
Cupu. W półfinale z Włochami
pokonała Sarę Errani i Robertę
Vinci. W 2012 r., wraz ze swoją
koleżanką Svetlaną Kuznetsovą,
cieszyła się z drugiego wielkoszlemowego triumfu. Na twardej
nawierzchni w Melbourne zwyciężyły w finale z Vinci i Errani.
Łącznie Vera Zvonareva zdobyła
12 tytułów cyklu WTA w singlu, 6 tytułów deblowych oraz 2
triumfy w mikście.
Jej mama, Natalia, jest brązową
medalistką igrzysk olimpijskich
w hokeju na trawie. Ma dwa tytuły naukowe, z rosyjskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz
z Akademii Dyplomatycznej MSZ
w Moskwie. Pierwsze rozgrywki
tenisa śledziła już w wieku 6 lat,
wraz z mamą. Uwielbia podróżować i grać na każdej nawierzchni.
Jej ulubioną książką jest Piotr
I Lwa Tołstoja, a najchętniej oglądany aktor to Matt Damon. Poza
tenisem, Vera śledzi siatkówkę,
hokej, koszykówkę oraz ceni dobrą muzykę i literaturę.
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TYTUŁU NIE ODDA BEZ WALKI
ALIZÉ CORNET - ZWYCIĘŻCZYNI UBIEGŁOROCZNEGO TURNIEJU I 24 RAKIETA WTA - NIE ZAMIERZA ŁATWO POZBYĆ SIĘ TYTUŁU
Obrończyni katowickiego
tytułu, jako jedna z niewielu
tenisistek, może pochwalić
się nieujemnym stosunkiem
meczów z Sereną Williams.
Mając 17 lat, wygrała juniorski Roland Garros, pokonując
w finale 4:6 6:1 6:0 Marianę
Duque Marino z Kolumbii,
a rok wcześniej dotarła do
finału gry podwójnej na
Australian Open.
W pierwszej seniorskiej imprezie miała okazję wziąć udział
w 2004r., kiedy przeszła kwalifikacje we francuskim Amiens
i odpadła dopiero w ćwierćfinale.
Mając 16 lat, odniosła pierwszy
sukces, gdy w Bari pokonała Tathianę Garbin z Włoch. Pozwoliła
lepiej się zauważyć w cyklu WTA
w 2008r., docierając do trzech
singlowych finałów. Wówczas
wygrała w Budapeszcie zarówno
w singlu, jak i w deblu. Dobra
gra przełożyła się także na osiągnięcie III rundy na Igrzyskach

notka zawodnika
DATA URODZENIA: 22 stycznia 1990 r.
w Nicei
WZROST: 173 cm
WAGA: 63 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna, oburęczny backhand

MIEJSCE W RANKINGU: 24 (najwyżej
11)
GRA ZAWODOWO OD: 2006 r.
PO RAZ TRZECI W KATOWICACH: I runda
(2013 r.), zwycięstwo (2014 r.)

Olimpijskich w Pekinie, gdzie powstrzymała ją dopiero Serena Williams. W 2010 r. dołożyła kolejny
deblowy laur. Na nawierzchni
ziemnej w Strasburgu cieszyła się
ze zwycięstwa wraz z Vanią King
ze Stanów Zjednoczonych. Jak się
okazało, Strasburg przyniósł Cornet szczęście, gdy dwa lata później
dotarła tu do finału gry pojedynczej (uległa Francesce Schiavone), a w 2013 r. sięgnęła po
tytuł pokonując Lucie Hradecká.
W międzyczasie zwyciężyła w austriackim Bad Gastein. Francuzka
dobrze rozpoczęła ubiegły sezon,
gdy na początku roku, w parze
z Jo-Wilfriedem Tsongą, zdobyła Puchar Hopmana, pokonując
w finale Polskę, a półtorej miesiąca później doszła do finału w Dubaju. Pierwszy tytuł na kortach
twardych zdobyła w ubiegłorocznej edycji katowickich zawodów,
gdzie po dramatycznym finale wygrała z Camilą Giorgi 7:6 (3) 5:7
7:5. W drugiej połowie roku odnotowała dwa finały w Kantonie.

’’
Mając 16 lat,
odniosła
pierwszy
sukces,
gdy w Bari
pokonała
Tathianę
Garbin
z Włoch.
Pozwoliła
lepiej się
zauważyć
w cyklu WTA
w 2008r.,
docierając
do trzech
singlowych
finałów.

W grze pojedynczej uległa Monice
Niculescu, a w deblu grała z Magdą Linette, przegrywając na sam
koniec z Chuang-Chia Jung oraz
Liang Chen. Łącznie, Alizé Cornet zdobyła 4 tytuły w grze pojedynczej oraz 2 tytuły deblowe.
Córka Francisa i Patricii. Brat, Sebastien, i jednocześnie jej agent,
ma wykształcenie lekarskie.
Obok Andy’ego Roddicka jest
dla Alizé osobą, którą najbardziej podziwia. Dzięki niemu
rozpoczęła przygodę z tenisem,
gdy miała 4 lata. Najlepiej czuje się w swojej rodzinnej Nicei,
gdzie w domu czekają na nią kot
Papyrus oraz pies Andy. Najbardziej lubi grać na kortach
ziemnych. Jej największe hobby
to koszykówka, gra na pianinie
oraz muzyka. Do jej ulubionych
twórców należą Muse i Jack
Johnson. Najchętniej oglądani
aktorzy to Brad Pitt i Edward
Norton, ale ulubionym filmem
jest trylogia Władcy Pierścieni.

Z WIELKĄ CHĘCIĄ WRACA NA KATOWICE OPEN
ROZMOWA Z ALIZÉ CORNET - ZWYCIĘŻCZYNIĄ UBIEGŁOROCZNEGO TURNIEJU
GEM: To będzie Twój trzeci
start w Katowicach. Jakie są
Twoje oczekiwania od tegorocznej edycji?
AC: - W tym roku wracam do Katowic jako obrończyni tytułu, więc
oczywiście liczę na świetny wynik.
Gdy byłam tutaj po raz pierwszy,
przegrałam podczas pierwszej rundy,
a gdy zagrałam na katowickim korcie
rok później, zdobyłam zwycięstwo.
Mówiąc szczerze, nie wiem czego
oczekiwać po mojej trzeciej wizycie.

GEM: Czy chętnie wracasz do
miasta, w którym zdobyłaś
pierwszy tytuł na twardym
korcie?
AC: - Jestem bardzo szczęśliwa
i podekscytowana, że wracam do
Katowic. Spędziłam tu świetny
tydzień, a kibice byli fantastyczni. Zeszłoroczne rozgrywki były
moim pierwszym zwycięstwem
na twardym korcie, więc tym bardziej nie mogę doczekać się tego
zastrzyku energii.

’’
’’

Zeszłoroczne
rozgrywki
były moim
pierwszym
zwycięstwem
na twardym
korcie

GEM: W tym roku do Katowic
przyjedzie rekordowa liczba
Francuzek. Czy polecałaś
koleżankom ten turniej?
AC: - Tak, opowiadałam im
o świetnej atmosferze i Waszym
przyjaznym zespole. Myślę, że
wiele tenisistek będzie miało
blisko do Katowic po zakończeniu rozgrywek w Ostrawie. Bez
względu na odległości geograficzne, ja przyjechałabym tutaj
z wielką chęcią.

UBIEGŁOROCZNA FINALISTKA IDZIE PO TYTUŁ
CAMILA GIORGI DOTARŁA W UBIEGŁYM ROKU DO PÓŁFINAŁU, BY OSTATECZNIE ULEC ALIZÉ CORNET
Pierwszy seniorski start
zakończył się po jej myśli,
w sierpniu 2006 r. docierając do półfinału turnieju
ITF w Baku. Zdecydowanie
sprzyjającym jej miastem
są Katowice, bo właśnie
tutaj odniosła swój pierwszy
triumf singlowy.
W 2009 r. musiała przebijać się
przez kwalifikacje do głównej drabinki imprezy ITF, żeby cieszyć

notka zawodnika
DATA URODZENIA: 30 grudnia 1991 r. w Maceracie
WZROST: 168 cm
WAGA: 54 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna,
oburęczny backhand
MIEJSCE W RANKINGU: 37
(najwyżej 31)
W KATOWICACH PO RAZ DRUGI: finał (2014 r.)

się końcowym zwycięstwem. 5
lat później osiągnęła tam również
swój pierwszy ćwierćfinał, półfinał, a także finał w zawodach
cyklu WTA. Po trwającym ponad
trzy godziny finale uległa jednak
Alize Cornet 6:7 (3) 7:5 5:7. Pół
roku później dotarła do kolejnego finału. W austriackim Linzu
musiała uznać wyższość Karolíny
Plíškovej.
Trenująca pod okiem swojego

Po trwającym
ponad trzy
godziny
finale uległa
jednak Alize
Cornet

ojca, Sergio. Córka Claudii ma
dwójkę braci, Leandro i Amadeusa, a także siostrę Antonelę.
Gdy miała 5 lat, zaczęła grać w
tenisa w miejscowym klubie tenisowym. Jeżeli odpływa myślami,
to najchętniej na Wyspy Bahama, gdzie mogłaby poświęcać się
oglądaniu filmów Pedro Almodovara i czytania Dziennika Anny
Frank. Poza tenisem, interesuje
się boksem, piłką nożną oraz serią Moto GP.
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DRUGIE PODEJŚCIE ESTONKI
KAIA KANEPI W 2013 ROKU BEZSKUTECZNIE PRÓBOWAŁA SWOICH SIŁ. JAK PORADZI SOBIE UTALENTOWANA TENISISTKA TYM RAZEM?
Jest pierwszą reprezentantką
swojego kraju, której udało
się osiągnąć finał turnieju cyklu WTA, dotrzeć do ćwierćfinału Wielkiego Szlema,
awansować do pierwszej
dwudziestki światowego
rankingu i pokonać liderkę
rankingu.
Najlepsza estońska tenisistka w historii, w wieku 16 lat triumfowała
w juniorskim French Open. Ogrywając w finale Svetlanę Kuznetsovą z Rosji, została liderką rankingu
ITF Juniors. Gdy zaliczyła swój
pierwszy seniorski start, w 1999r.
w Tallinie, od razu dotarła do finału. Rok później zadebiutowała
w drużynie narodowej Pucharu
Federacji, nie ponosząc żadnej
porażki. Wygrała 4 mecze singlowe oraz dwa pojedynki deblowe.
Po pierwszy seniorski tytuł się-

notka zawodnika
DATA URODZENIA: 10 czerwca 1985 r.
w Haapsalu
WZROST: 181 cm, WAGA: 74 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna, oburęczny backhand

MIEJSCE W RANKINGU:
51 (najwyżej 15)
GRA ZAWODOWO OD: 2000 r.
W KATOWICACH PO RAZ DRUGI: II runda
(2013 r.)

gnęła dwa miesiące po świetnym
występie w Fed Cupie, jednak na
inauguracyjny finał w imprezie
cyklu WTA czekała do 2006 r.,
zdobywając go w Hasselt. Niestety, w ostatniej edycji belgijskiego
turnieju nie sprostała reprezentującej gospodarzy tenisistce, Kim
Clijsters. Dwa lata później dotarła do III rundy Igrzysk Olimpijskich, gdzie przegrała z Na Li,
a później w Tokio uległa w finale
Caroline Wozniacki. Upragniony
tytuł udało się zdobyć w 2010 r.
w Palermo po zwycięstwie 6:4 6:3
nad Francescą Schiavone. Rok
później doszła do finału w Moskwie, jednak w decydującym
starciu nie dała rady Dominice
Cibulkovej. Najbardziej owocny
pod względem tytułów był dla
niej 2012 r., gdzie już na początku sezonu wygrała w Brisbane.
Potem, w parze z Sofią Arvidsson

’’
Gdy
zaliczyła
swój
pierwszy
seniorski
start,
w 1999r.
w Tallinie,
od razu
dotarła do
finału.

ze Szwecji, w Kopenhadze osiągnęła swój jedyny deblowy finał.
Przed Roland Garros, dołożyła
jeszcze tytuł w portugalskim Estoril, a w drugiej połowie roku
przegrała dopiero w finale imprezy rozgrywanej w Seulu. W 2013
r. po raz ostatni miała okazję
świętować turniejowe zwycięstwo. Miało to miejsce na kortach ziemnych w Brukseli, gdzie
ograła Chinkę Shuai Peng.
Jedna z trzech sióstr, córka Jaaka
i Anne. Zaczęła grać w tenisa
mając 8 lat, a swoją karierę rozpoczynała u boku całej rodziny.
Jej tenisowym idolem jest Martina Hingis. Poza kortem ceni
literaturę, muzykę i filmy (najbardziej podoba jej się filmowa
postać Kapitana Jacka Sparrowa), a także lubi zajmować się
swoim psem.

SŁOWCKA FINALISTKA JUNIORSKIEGO WIMBLEDONU
MAGDALÉNA RYBÁRIKOVÁ W 2014 ROKU DOTARŁA DO ĆWIERĆFINAŁU KATOWICKIEGO TURNIEJU.
Jednym z największych
sukcesów Rybárikovej jest
osiągnięcie finału juniorskiegoWimbledonu w 2006 r.,
gdzie przegrała 6:3 1:6 3:6
Caroline Wozniacki.
Wówczas miała już spore doświadczenie seniorskie: w 2004 r. zadebiutowała w cyklu ITF, docierając
do ćwierćfinału w rumuńskiej
Timisoarze, a także reprezentując
od 2005 r. Słowację w Pucharze
Federacji. W 2009 r. sięgnęła po
swój pierwszy tytuł w cyklu WTA.
Na kortach trawiastych w Birmingham wygrała z Chinką Na
Li. Na następny triumf musiała
czekać ponad półtora roku, kiedy
wzniosła laur zwycięstwa w Memphis. Jeszcze w 2011 r. doszła do

notka zawodnika
DATA URODZENIA: 4 października
1988 r. w Piestanach
WZROST: 180 cm, WAGA: 65 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna, oburęczny backhand

MIEJSCE W RANKINGU: 45 (najwyżej
31)
GRA ZAWODOWO OD: 2005 r.
W KATOWICACH PO RAZ DRUGI: ćwierćfinał (2014)

finału w Kantonie, ale tam musiała uznać wyższość Chanelle Scheepers. W maju 2012 r. cieszyła się
ze swojego jedynego tytułu w grze
podwójnej. W parze z rodaczką
Janette Husarovą okazały się najlepsze w Budapeszcie. Równo trzy
miesiące później wygrała zawody
w Waszyngtonie, by w kolejnym
roku obronić tytuł. W zeszłym
sezonie raz awansowała do ostatniego meczu turnieju. Miało to
miejsce również w Stanach Zjednoczonych, ale tym razem w New
Haven, gdzie przegrała z Petrą
Kvitovą. Łącznie, Magdaléna
Rybáriková zdobyła jeden deblowy oraz cztery singlowe tytuły.
W Wielkim Szlemie najdalej dotarła do trzeciej rundy w 2008 r.
na US Open.

’’
Łącznie,
Magdaléna
Rybáriková
zdobyła
jeden
deblowy
oraz cztery
singlowe
tytuły.

Córka Antona i Marii, siostra
Filipa i Nady, która mając 8 lat
rozpoczęła swoją tenisową przygodę w rodzinnych Piestanach i już
w wieku 15 lat przeniosła się do Bratysławy do Narodowego Centrum
Tenisowego. Najbardziej lubi grać
na kortach trawiastych i twardych,
na których odbywają się jej ulubione turnieje: Wimbledon i US Open.
Tenisowo wzoruje się na Rogerze
Federerze oraz Martinie Hingis. Jej
celem jest awans do czołowej dziesiątki. Najbardziej lubi jeść sushi, popijając mrożoną herbatą. Jej muzycznym idolem jest grupa Coldplay,
natomiast najchętniej ogląda filmy
z udziałem Richarda Gere’a i Toma
Cruise’a. Jak sama mówi, gdyby nie
została tenisistką, to z pewnością
uprawiałaby inny sport.

W TURNIEJU KATOWICE OPEN JEST POTENCJAŁ
ROZMOWA Z MARTINĄ LUTKOVĄ - SUPERVISOREM ZESZŁOROCZNEJ I TEGOROCZNEJ EDYCJI TURNIEJU KATOWICE OPEN
GEM: Cieszy się Pani, że będzie
mogła po raz trzeci pracować
w Katowicach?
ML: - Bardzo się cieszę, że po raz
kolejny wracam do stolicy Śląska.
Byłam zaangażowana w ten turniej

od samego początku, widziałam
jak się rozwijał. Jestem z nim szczególnie związana i widzę, że jego
potencjał rośnie z każdym rokiem.
GEM: Ma Pani okazję praco-

wać w różnych krajach przy
turniejach. Jak Pani ocenia
jedyny polski turniej?
ML: - Polska ma bogatą w sukcesy
historię rozgrywek kobiecego tenisa. Polska drużyna tenisowa gra na

czele Pucharu Federacji. Utrzymując tak dobry poziom gry polskiego
zespołu, to oczywiste, że to w Waszej ojczyźnie powinny odbywać
się turnieje, gdzie kibicie mogą
podziwiać swoich ulubieńców. To

niesamowita szansa na promocję
tenisa w kraju, a zwłaszcza kobiecych rozgrywek.
GEM: Do Touru wraca turniej
w Pradze. Czy chciałaby Pani,

żeby wyglądał on tak samo
jak ten w Katowicach?
ML: - W Hali Spodka może spotkać
się 11 tysięcy kibiców. Z pewnością, wielu organizatorów chciałoby mieć takie możliwości.

OTUL SIĘ MAGICZNĄ ATMOSFERĄ
BIESZCZAD
W ZACISZU I KOMFORCIE
HOTELU C ARPATIA

Z

apraszamy Was do
osobliwego
miejsca na południowo-wschodnich kresach Polski,
do tzw. krainy łagodności,
gdzie warto przybywać by
z zadumą i refleksją odkrywać piękno Bieszczad i poczuć ich atmosferę.
HOTEL CARPATIA
Bieszczadzki Gościniec
- UNIKALNY CHARAKTER
Dla tych wszystkich, którzy pragną zasmakować

bliskości natury i klimatów
sprzyjających
odpoczynkowi i dobrym myślom,
stworzyliśmy
kameralny
obiekt o wyjątkowym charakterze, dotąd niespotykanym w Bieszczadach. Jego
tradycyjna i naturalna architektura idealnie wkomponowana w otaczający
krajobraz, skrywa również
unikalne wnętrza wykonane z niezwykłą starannością
i dbałością o najmniejsze
szczegóły.

KOLOROWE USYPIANIE
- BOGACTWO
MOŻLIWOŚCI
Dla naszych Gości przygotowaliśmy 27 przytulnych pokoi, każdy w innej, ale zawsze
ciepłej i urokliwej aranżacji.
NIESKOŃCZONE
KRÓLEWSTWO
SMAKÓW I BARW
W hotelowej karczmie doświadczą Państwo smaków potraw kuchni lokalnej, polskiej,
sporządzonych z zawsze świe-

żych i naturalnych produktów,
z wykorzystaniem ziół i sezonowych owoców runa leśnego.
SANUS PER AQUAM
Zdrowie przez wodę to nasza
kolejna propozycja. W salonie SPA ukoisz nerwy,
ożywisz ciało, nabierzesz sił
i energii. Podczas pobytu
w Carpatii zapraszamy do
skorzystania z: groty solnej,
sauny fińskiej, łaźni parowej,
prysznica wrażeń, wanny
z hydromasażem.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y D O C A R PAT I I

WWW.HOTEL-CARPATIA.PL

Hotel CARPATIA | Bieszczadzki Gościniec | Smerek 71 | 38-607 Cisna
tel. +48 134601380 | tel. kom. +48 609502181
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TURNIEJ WTA W
KATOWICACH
Organizatorem turnieju jest
spółka SOS MUSIC, która nabyła licencję od agencji sportowej
Octagon do 2018 roku. Pula
nagród w turnieju wynosi 250
tys. USD. Katowicki turniej
pojawia się w grafiku Women's
Tennis Association (WTA) od
trzech lat. Poprzednie edycje
odbywały się pod nazwą
BNP Paribas Katowice Open,
natomiast trzecia edycja nosi
nazwę WTA Katowice Open.

Petra Kvitova oraz Włoszka, Roberta
Vinci. Najlepszą zawodniczką BNP
Paribas Katowice Open okazała się
Roberta Vinci. Emocjom na korcie
towarzyszyły liczne wydarzenia
towarzyszące. W trakcie sesji
autografów z fanami tenisa spotkały
się m.in.: Sabine Lisicki, Alize
Cornet, Agnieszka Radwańska,
Alexandra Cadantu, Annika Beck.
Nie zabrakło również atrakcji dla
dzieci, a naciekawszą z nich były
rozgrywki KIDS CUP. Turniej
BNP Paribas Katowice Open był
największą imprezą sportową tej
rangi, jaka odbyła się w 2013 roku w
Polsce. W realizację przedsięwzięcia
zaangażowanych było 250 osób, w
tym 70 wolontariuszy i 30 dzieci
do podawania piłek. Łączna liczba
kibiców przekroczyła 18 tys. osób,
a w przekazie informacji z turnieju
wzięło udział 120 dziennikarzy.
Turniej odbił się pozytywnym
echem w całym świecie tenisowym.
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W dniach 7 –13 kwietnia 2014
roku w katowickim Spodku odbyła
się druga edycja turnieju WTA
BNP Paribas Katowice Open.
W rozgrywkach wzięły udział 72
zawodniczki, a do najważniejszych
z nich należały m.in.: Agnieszka
Radwańska, Roberta Vinci, Carla
Suarez Navarro, Alize Cornet, Klara
Koukalova, Yvonne Meusburger,
Magdalena Rybarikova i Tsvetana
Pironkova. Najwięcej emocji
na trybunach zapewnił półfinał
między Agnieszką Radwańską i

Alize Cornet. Pomimo ogromnego
wsparcia kibiców, Polce nie udało
się wygrać meczu i miejsce w
finale oddała swojej rywalce,
która
13 kwietnia zmierzyła
się z Camilą Giorgi. Pięknym
zwycięstwem
Alize
Cornet
zapewniła sobie miano najlepszej
zawodniczki
turnieju
BNP
Paribas Katowice Open 2014. W
deblu niepokonane okazały się
Ukrainki – Olga Savchuk i Yuliya
Beygelzimer. Turniej w 2014
roku zapisał się w historii WTA,
ponieważ po raz pierwszy, w ciągu
jednej nocy (z 10 na 11 kwietnia)
dokonano
kompleksowej
przebudowy kortu tenisowego,
aby w trakcie ostatnich trzech
dni turnieju mecze rozgrywane
były dla publiczności w całym
Spodku. Podczas drugiej edycji
tenisowych zawodów WTA w
Katowicach sygnał telewizyjny
był transmitowany do 52 krajów
i mógł być oglądana przez
ponad 170 milionów widzów.
Równolegle z turniejem odbył się
szereg wydarzeń towarzyszących,
m.in.: sesje autografów w strefie
kibica, a także wizyty zawodniczek
w Domu Dziecka „Stanica”
i w Górnośląskim Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Dodatkowo,
organizatorzy
przygotowali kolejną edycję Kid’s
Day
gdzie najmłodsi mogli
wziąć udział w turnieju tenisa z
programu Tenis 10. Puchary dla
najlepszych zostały wręczone na
korcie głównym.

Pierwszy start w seniorskiej
imprezie odnotowała na
początku 2003 r. w Ortisei,
jednak na debiut singlowy
czekała jeszcze pół roku, gdy
występując w Monteroni,
osiągnęła drugą rundę.

wała w finale Pucharze Federacji.
Knapp dołożyła swoją cegiełkę
do sukcesu, wygrywając z Flavią
Pennettą mecz gry podwójnej. W
połowie zeszłego roku dotarła do
drugiego deblowego finału. Z Caglą Buyukakcay przegrały w Buka-

reszcie z reprezentantkami gospodarzy, Eleną Bogdan i Alexandrą
Cadantu. Dwa miesiące po finale
w stolicy Rumunii, Włoszka sięgnęła po swój jedyny tytuł w cyklu WTA. W Taszkencie pokonała Bojanę Jovanovski 6:2 7:6 (4).

Po tytuł sięgnęła po zakończeniu
juniorskiej kariery. W 2006 r.
triumfowała w Monteroni D’Arbia, w pięciu spotkaniach tracąc
zaledwie 15 gemów. W następnym sezonie dotarła do finału gry
podwójnej turnieju cyklu WTA
w Palermo, występując w parze
z rodaczką Alice Canepą. Na początku kolejnego sezonu osiągnęła
swój pierwszy singlowy finał. W
decydującym meczu w Antwerpii
uległa Justin Henin 3:6 3:6. W
2013 r. odniosła swój największy
życiowy sukces. Pod koniec sezonu, wraz z koleżankami, triumfo-

notka zawodnika

Córka Aloisa i Marianne, ma
dwóch braci: Stefana i Michaela. Zaczęła grać w tenisa w
wieku 7 lat. Biegle posługuje
się trzema językami, włoskim,
angielskim i niemieckim. Najbardziej lubi grać na kortach
twardych, a jej ulubione zagranie to forehand. Najchętniej
jada dobre makarony, ryby oraz
mięso. Gdy schodzi z kortu,
uprawia narciarstwo, podróżuje, a także słucha muzyki pop.
Jej ulubionym filmem jest Gladiator. Jej tenisową idolką jest
Kim Clijsters.

Pierwsza edycja Turnieju
Pierwszą edycję katowickiego
turnieju
WTA
otworzył
specjalny pokaz z udziałem
słynnych, polskich deblistów:
Marcina Fyrstenberga i Mariusza
Matkowskiego.
Gościem
specjalnym BNP Paribas Katowice
Open 2013 była również Agnieszka
Radwańska, która zagrała w
widowiskowym meczu deblowym
z Martą Domachowską. W
niecodzienną rolę konferansjerów
wcielili się Jerzy Janowicz, Klaudia
Jans-Ignacik oraz Wojciech Fibak,
którzy z zapałem komentowali to,
co działo się na kortach w trakcie
meczów pokazowych. Najwięcej
emocji w katowickim Spodku
przyniósł ostatni dzień turnieju,
gdy rozegrano mecze finałowe.
Spotkanie deblowe zwyciężył
hiszpański duet Arruabarrena
i Dominguez Lino, pokonując
Rumunkę Olaru i Rosjankę
Solovyevę. W finale turnieju
singlowego zmierzyły się Czeszka,

Druga edycja Turnieju

KARIN KNAPP

W RANKINGU WTA: 55
NUMER STARTOWY: 10

DATA URODZENIA:
24 lutego 1982 roku w
Pradze
WZROST: 166 cm
WAGA: 55 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna
(oburęczny backhand)
MIEJSCE W RANKINGU: 84
(najwyżej 20)
GRA ZAWODOWO OD: 1999 r.
PO RAZ TRZECI W KATOWICACH: I runda (2013 r.),
ćwierćfinał (2014 r.)

KLARA KOUKALOVA
W RANKINGU WTA: 84
NUMER STARTOWY: 11

Zawodowo trenuje od 1999
r., ale pierwszy start seniorski zaliczyła w czeskich
Starych Splavach w 1997 r.,
gdzie przegrała w kwalifikacjach. Rok później zdobyła
pierwszy punkt do rankingu.
Inauguracyjne turniejowe
zwycięstwo odnotowała po
rozpoczęciu profesjonalnej
kariery.
W holenderskim Alkmaar przeszła przez eliminacje, a następnie sięgnęła po tytuł. W 2000
r. triumfowała w węgierskim
Pecu, a później w Sopocie. W
kolejnym sezonie zadebiutowała w Australian Open, ulegając
w I rundzie kwalifikacji. Cztery miesiące później osiągnęła
swój pierwszy finał w turnieju cyklu WTA. W Antwerpii
lepsza od niej okazała się tylko
Barbara Rittner z Niemiec. W
następnych latach występowała
również w Polsce. Zarówno w
2003 r., jak i w 2004 r. dotarła
do finału rozgrywek w Sopocie.
Po tytuł sięgnęła w ‘s-Hertogenbosch, pokonując rodaczkę
Lucie Safarovą. Trzy miesiące
później zwyciężyła w Portoroz,

ogrywając w finale Katarinę Srebotnik ze Słowenii. Na swoją
trzecią, a zarazem ostatnią turniejową wygraną, musiała czekać
aż do ubiegłego roku. W swoim
piętnastym finale, na kortach
twardych we Florianopolis, pokonała wówczas Hiszpankę Garbine Muguruzę.
Klara Koukalova słynie również
ze świetnej gry podwójnej. Na
swoim koncie ma dziesięć finałów w cyklu WTA, a z czterech z
nich wyjeżdżała z głównym laurem. Pierwszy finał osiągnęła w
2001 r. w Quebecu, gdzie w pa-

notka zawodnika
DATA URODZENIA: 28 czerwca 1987 r. w Brunecku
WZROST: 180 cm
WAGA: 72 kg
SPOSÓB GRY: praworęczna,
oburęczny backhand
MIEJSCE W RANKINGU: 56
(najwyżej 35)
GRA ZAWODOWO OD: 2002 r.
PIERWSZY RAZ ZAGRA W
KATOWICACH

rze ze swoją rodaczką, Aleną Vaskovą, musiały uznać wyższość
Samanthy Reeves ze Stanów
Zjednoczonych oraz Adriany
Serry Zanetti z Włoch. Dopiero
dziesięć lat później sięgnęła po
tytuł. Na trawie w holenderskim
‘s-Hertogenbosch grała z Barborą Zahlavovą – Strycovą. Czeszki wygrały w finale z Dominiką
Cibulkovą i Flavią Pennettą.
Ostatni raz w finale Koukalova
zagrała rok temu w katowickim
Spodku. Z Monicą Niculescu
przegrały 4:6 7:5 7:10 z Ukrainkami, Yulią Beygelzimer i Olgą
Savchuk.
Córka Jiri’ego i Jany. Od lipca
2006 r. do marca 2014 r. występowała pod nazwiskiem Zakopalova (po mężu Janie Zakopalu,
piłkarzu). Od 2002 r. reprezentuje barwy Czech w Pucharze Federacji. Jej ulubionym zagraniem
jest backhand, a jej najmilszym
tenisowym wspomnieniem jest
awans do finału turnieju WTA
w Antwerpii w 2001 r. Jej idolką
jest Martina Hingis. W wolnych
chwilach lubi czytać książki Mary
Higgins Clark oraz jeździć na rolkach oraz biegać.
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NAJPOPULARNIEJSZY SPORT
TENIS ZIEMNY TO DZISIAJ JEDEN Z NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTÓW INDYWIDUALNYCH. NALEŻY DO GRONA LETNICH DYSCYPLIN
OLIMPIJSKICH I JEST UPRAWIANY NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH.
FOT.: WIKIMEDIA

Na kortach tenisowych
zmagają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wiek
tutaj nie ma znaczenia.
Grać może każdy, kto tylko
ma ochotę. Jest jednak
pewne ryzyko – rozegranie
jednego seta może rozbudzić w graczu tenisową
pasję na całe życie.

Jak to się zaczęło?

• JEU DE PAUME - PRZEZ WIELU TA GRA UWAŻANA JEST JAKO PREKURSOR TENISA.
FOT.: PRANG (L.) & CO. / LIBRARY OF CONGRESS

• STANY ZJEDNOCZONE, ROK 1887.
FOT.: WIKIMEDIA

Turnieje Wielkiego Szlema

•

SUZANNE LENGLEN - PIERWSZA TENISOWA SŁAWA WŚRÓD KOBIET I JEDNA
Z PIERWSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH GWIAZD KOBIECEGO SPORTU.

FOT.: WIKIMEDIA

Mało kto wie, ale początków tenisa ziemnego historycy doszukali się już w starożytnym Egipcie. O popularności tej gry w tak
wczesnych czasach mogą świadczyć chociażby rysunki umieszczone na murach starożytnych
świątyń. Według historyków
są one datowane na 1500 rok
przed naszą erą. Jednak w tym
okresie tenis był jedynie elementem religijnych ceremonii.
A skąd wzięła się nazwa jednej
z najpopularniejszych dyscyplin
olimpijskich? Przypuszcza się,
że tenis wziął się od starożytnej
miejscowości Tennis położonej
nad Nilem, a słowo rakieta od
arabskiego słowa rahat oznaczającego nic innego, jak po prostu
dłoń. Często jednak przyjmuje
się, że początki tenisa wiążą się
ze średniowieczną grą uprawianą
przez mnichów w europejskich
klasztorach. Uprawiali oni ten
sport w taki sposób, że piłkę
uderzali dłonią. Później wprowadzono do użytku skórzane rękawice, które w XVI w. zastąpiły
prototypy pierwszych rakiet.
I co ciekawe, pierwsze piłki do
tenisa były wykonane z drewna.
Z czasem zastąpiono je lepiej
odbijającymi się skórzanymi
piłkami wypełnionym celulozą.
Gra z dnia na dzień zyskiwała na
popularności. Szczególnie znana
była we Francji, gdzie grywali
w nią członkowie rodziny królewskiej, oraz w Anglii, w której
królowie Henryk VII i Henryk
VIII byli zapalonymi graczami.

Początki tenisa ziemnego
Źródła podają, że tenis ziemny w obecnej postaci wywodzi
się z dwóch źródeł. Pierwsze
z nich wskazuje na lata 18591865. Wówczas w Birmingham,
major Harry Gem będący adwokatem, razem ze swoim hiszpańskim przyjacielem Augurio
Perera stworzyli grę, która była
kombinacją angielskich gier
z użyciem rakiety, czyli tenisa,
krykieta, badmintona i squasha
oraz hiszpańskiej gry Pelota.
Panowie grali w nią na boisku
do krokieta. Siedem lat później

przenieśli się do miejscowości
Leamington w centralnej Anglii, gdzie w 1874 roku wraz
z dwoma doktorami ze szpitala
Warneford stworzyli pierwszy na
świecie klub tenisowy. Drugie
źródło koncentruje się na 1873
roku. Wtedy oficer brytyjskiej
armii, major Walter Clopton
Wingfield wymyślił podobną grę
i zaprezentował ją zgromadzonym gościom podczas przyjęcia
w swojej posiadłości w północnej Walii. Major nazywał grę
„Sphairistike”- co oznaczało „gra
piłką” i nawiązywało do greckiej
gry podobnej do tenisa. Jednak
pod wpływem sugestii polityka Arthura Balfoura, Wingfield
zmienił nazwę na „lawn tennis”,
która funkcjonuje w Wielkiej
Brytanii do dziś i można ją przetłumaczyć jako „tenis na trawie”.
Chcąc opatentować swój „wynalazek” Wingfield w 1874 roku
spisał wszystkie zasady gry i udał
się do urzędu patentowego. Patent jednak odrzucono. Wtedy
major zajął się promowaniem
swojej gry, poprzez sprzedaż
sprzętu do jej uprawiania. To
spowodowało, że pasjonatów
gry wciąż przybywało. Ten rodzaj rozrywki stał się szczególnie
popularny wśród arystokratów.
Ciekawostką jest również fakt,
że kort wymyślony przez Wingfielda kształtem przypominał
klepsydrę i składał się z dwóch
połączonych ze sobą trapezów.
Kształt ten jednak zmodyfikowano i obecną formę kortu
nadano w 1875 roku.

COOPER STERRY (PO LEWEJ) WRAZ Z DOROTHEĄ CHAMBERS
•(POCHARLOTTE
PRAWEJ), BLANCHE HILLYARD I CHARLOTTE DOD, TO CZWÓRKA TENISI-

STEK, KTÓRE DOMINOWAŁY W KOBIECYCH ROZGRYWKACH NA WIMBLEDONIE
W PIERWSZYCH TRZYDZIESTU LATACH. CZWÓRCE TEJ PRZYPADŁY W LATACH
1884-1914 AŻ 23 TYTUŁY.

Współcześnie tenis ziemny jest
tak bardzo popularny, że stał się
sportem olimpijskim. Na całym
świecie regularnie organizuje
się różne zawody i turnieje. Do
czterech najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych zalicza się Australian Open, Roland
Garros, Wimbledon oraz US
Open. Turnieje rozgrywane są
co roku w Melbourne, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.
Najstarszym i najpopularniejszym z nich jest rozgrywany od
1877 Wimbledon, następnie US
Open, Roland Garros, a najmłodszym odbywającym się od
1905 Australian Open. Cztery
turnieje noszą miano Wielkiego
Szlema.

Kobiety z rakietami
Pomimo tego, że tenis narodził
się za sprawą mężczyzn, to za rakiety równie chętnie sięgały i nadal sięgają kobiety. Początkowo

’’

przyjmuje się,
że początki
tenisa wiążą
się ze średniowieczną
grą uprawianą przez
mnichów
w europejskich
klasztorach.
Uprawiali
oni ten sport
w taki sposób, że piłkę
uderzali
dłonią.
Później wprowadzono do
użytku
skórzane
rękawice,
które w XVI
w. zastąpiły
prototypy
pierwszych
rakiet. I co
ciekawe,
pierwsze piłki do tenisa
były wykonane z drewna.

tenisistki miały status amatorski.
Sytuacja zmieniła się w 1973
roku, kiedy powstała największa organizacja kobiecego tenisa, zrzeszająca wszystkich organizatorów imprez tenisowych,
tenisistki oraz federacje sędziowskie biorące udział w imprezach
tenisowych, od turniejów najniższego szczebla, poprzez turnieje średniego szczebla, aż po
turnieje Wielkiego Szlema. Organizacja nosi nazwę Women's
Tennis Association (WTA) i do
dzisiaj zajmuje się szeroko pojętą, pełną koordynacją rozgrywek
w sezonie, który rozpoczyna się
w styczniu, natomiast kończy
w listopadzie turniejem Masters,
czyli rywalizacją 8 najlepszych
tenisistek sezonu. Warto dodać,
że organizacja powstała podczas
spotkania w Londynie w ramach
turnieju Wimbledon. Jego celem było podniesienie jakości
i poziomu rozgrywek oraz organizacji turniejów. Organizacja zajmuje się prowadzeniem
wszelkich statystyk i rozstrzyganiem sporów pomiędzy zawodnikami a organizatorami imprez
tenisowych, czyli pełni rolę
swoistego arbitra w środowisku
tenisowym. Ponadto przyjmuje i bada corocznie składane
raporty przez organizatorów
imprez oraz udziela licencji na
zorganizowanie danego turnieju.
Dodatkowo celem organizacji
jest pozyskiwanie nowych sponsorów, przeprowadzanie okresowych badań antydopingowych
oraz propagowanie i popularyzacja tenisa ziemnego na świecie.

Polacy na kortach
W Polsce w tenisa ziemnego
zaczęto grywać dopiero pod koniec XIX wieku. W 1921 roku
powstał Polski Związek Lawn
Tenisowy i wtedy też zorganizowano pierwsze Mistrzostwa
Polski. Po przerwie w działaniu
Związek Tenisowy reaktywowano w sierpniu 1945 roku. Wtedy też z nazwy usunięto słowo
lawn. Wśród najbardziej utalentowanych polskich tenisistów
można wymienić nazwiska: Jadwiga Jędrzejowska, Władysław
Skonecki, Andrzej Licis, Wiesław Gąsiorek i Wojciech Fibak.
Natomiast dzisiaj czołowymi
postaciami polskiego tenisa są
m.in. siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie, Klaudia
Jans-Ignacik, Alicja Rosolska,
a wśród mężczyzn debliści Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski, Łukasz Kubot oraz Jerzy
Janowicz.

PRAKTYKI ZAWODOWE ODBYWAJA SIĘ W NASZEJ FIRMIE SYMULACYJNEJ
A TAKŻE ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EKONOMISTÓW
IM. L. KRZYWICKIEGO
Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodach
• Technik rachunkowości
• Technik administracji
• Technik informatyk
• Technik BHP
• Opiekunka Środowiskowa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe
• Opiekunka Środowiskowa
• Technik obsługi turystycznej
• Technik informatyk
• Technik administracji
• Technik ekonomista
• Technik logistyk
• Florysta
• Sprzedawca
• Technik handlowiec

KSZTAŁCIMY BEZPŁATNIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
im. L. Krzywickiego, ul. Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów, Tel.: 32 24 11 737, 32 24 11 742

WWW.CKUE.PL

