OKIEM WOJCIECHA FIBAKA

W przypadku Jerzego Janowicza
taki comeback jest bardzo trudny. Nawet jeśli człowiek dobrze
się przygotuje i trenuje, nawet
taki niesamowity talent tenisowy jak Jerzyk, to jest mu trudno
powrócić. Sam wspominał w wywiadach, że zabrakło mu ogrania
meczowego. Jedna rzecz to są treningi, a zupełnie coś innego to są
mecze. Jerzy Janowicz rozwinął
się za tych swoich najlepszych
czasów, gdy miał ten niesamowity rok, ale wtedy grał dużo turniejów i z każdego coś wynosił.
Podobnie Iga Świątek – zaczęła
grać w tourze, z każdej imprezy
wynosiła nowe doświadczenia.
Za moich czasów podobnie, gdy
zacząłem grać turnieje międzynarodowe, uczyłem się wielu rzeczy.
Bez takiego ogrania to wygląda tak – na treningu coś się udaje,
a przychodzi spotkanie, publiczność, presja i to jest zupełnie inna
gra. Tenis ma swoją specyfikę
i nie oczekiwałem tutaj wielkich
rezultatów. Co innego, gdyby zagrał już jeden, drugi turniej, to
w trzecim czy czwartym mógłby
Wojciech Fibak przyleciał do Poznania prosta z Paryża, gdzie śledził wielosiągnąć lepszy wynik. Podobnie
koszlemowy turniej French Open
Daniił Miedwiediew, co prawda
po dużo krótszej przerwie, trwagrał w półfinale. Hubert wiadomo, że już tu nie wygra, a dla
jącej dwa miesiące przez operację, wrócił w Lyonie i przegrał
Majchrzaka byłaby to trampolina, by awansować np. w okoliod razu w pierwszej rundzie z Richardem Gasquetem. Z kolei
ce 30. miejsca. Tak zaczynał tu David Goffin. On miał wtedy
już w Rolandzie Garrosie się odrodził. Miło, że Janowicz tutaj
100. miejsce i ja łapałem się za głowę: „David, jak ty z taką
zagrał, trybuny były pełne, a na pewno on sam zdawał sobie
techniką, twoją grą możesz być tak daleko w rankingu. Przecież
sprawę, że jest kilkuset tenisistów na świecie na zbliżonym popowinieneś być dwudziesty”. Wygrał tutaj, potem pojechał do
ziomie. Być może trochę łatwiej byłoby mu rywalizować w hali.
Helsinek i też wygrał, następnie też w Kitzbuhel. To samo Pablo
Znam zarówno Daniela Michalskiego, jak i Maksa KaśnikowCarreno-Busta, przyjechał jako 90., a krótko potem był tuż za
skiego są to młodzi, utalentowani polscy tenisiści. Obserwowadziesiątką. Tu rodzą się gwiazdy, my tym turniejem tworzymy
łem również mecze juniorów w Paryżu i tam też podobali mi
dobrych zawodników.
się obaj nasi, którzy grali. Jeden grał na korcie nr 6, a drugi na
W zeszłym roku zwycięzcą był tutaj Bernabe Zapata-Miralles,
korcie nr 8, więc występowali obok siebie. Stałem w takiej aleja w tym roku dotarł do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Zagrał
ce, że mogłem obserwować oba mecze jednocześnie. Na jednym
tam piękny mecz z Alexandrem Zverevem. To było skomplikograł Olaf Pieczkowski z Olsztyna, który grał z rozstawionym
wane spotkanie. To jest świetny przykład. Wcześniej nie słyszachyba z jedynką, utytułowanym Czechem Menzlem. Na drugim
łem o tym tenisiście, ale jego spotkania tutaj były porywające.
korcie grał zwycięzca mojego turnieju, pochodzący z Bytomia
Jego półfinał był bardzo zacięty. Ostatni widziałem jego dobry
Martyn Pawelski. Wygrał chyba z Boliwijczykiem. Mamy kilku
mecz, chyba w Barcelonie, z Carreno-Bustą, który przegrał domłodych, dobrych zawodników, szkoda, że nikt z nich nie wypiero po trzech setach.
gra, bo zawsze na tym zależy Krzysztofowi Jordanowi i całemu
Już przed turniejem mówiłem, że moim faworytem jest Arturniejowi.
thur Rinderknech. Bardzo wszechstronnie grający Francuz. PoLudzie lubią przychodzić na Polaków, dobrze widzieliśmy,
laków już nie ma w turnieju, więc stawiam na niego.
jak dużo ludzi przyszło na Janowicza. To były piękne czasy,
notował Wojciech Dolata
kiedy Jurek tu wygrał czy Hubert Hurkacz, a Łukasz Kubot

FOT. PAWEŁ RYCHTER

„Moim faworytem
pozostaje Rinderknech”

„Mam cały czas wielką
radochę z grania”

FOT. PAWEŁ RYCHTER

Podczas tegorocznej edycji Poznań Open Park Tenisowy Olimpia odwiedził wyjątkowy gość. Łukasz Kubot to jeden
z najlepszych polskich tenisistów. Deblowy mistrz Australian Open 2014 i Wimbledonu 2017 w rozmowie z nami
wspominał swoje występy w stolicy Wielkopolski, a także opowiedział o planach na przyszłość.

Kim Tiilikainen współpracuje lub współpracował z kilkoma zawodnikami, którzy biorą udział w tegorocznym Poznań Open
DOMINIKA OPALA: Jakie wspomnienia masz z Poznań
Open?
LUKASZ KUBOT: – Każdy turniej rozegrany w Polsce bardzo
dobrze mi się kojarzy. To zawsze była szansa na walkę o punkty
ATP przed polską publicznością, która za każdym razem bardzo
mocno nas dopingowała. Najlepszy wynik, jaki osiągnąłem tutaj
na kortach w lasku golęcińskim, to półfinał w singlu w 2007
roku, a w deblu – razem z Filipem Urbanem – udało nam się
triumfować w tym turnieju w 2005 roku. Także mam miłe
wspomnienia, tu jest kapitalny obiekt położony na Golęcinie.
Zawsze tu wracam z ogromnym sentymentem.
Czy planujesz zagrać jeszcze w poznańskim challengerze?
– Czy planuję, to może za dużo powiedziane. Na razie koncentruję się na tym, co mam, co mogę mieć, ale czy tu wystąpię,
to czas pokaże. Nie wybiegam zbytnio w przyszłość.
Ostatnie wyniki w tym roku są raczej poniżej twoich
oczekiwań.
– Jak wracałem po operacji, to wiedziałem, że będzie to
trwało jakiś czas, zanim wejdę na odpowiedni poziom. Może
nie na ten sam, co wcześniej, kiedy wygrywałem, ale na pewno
na solidny. Zacząłem od porażek, ale tenis w moim wykonaniu
jest lepszy z tygodnia na tydzień. Do każdego turnieju podcho-

dzę pozytywnie, zobaczymy, co się wydarzy na trawie, a potem
po przenosinach za ocean na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych. Jest dużo imprez tenisowych, które można rozegrać
i jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Mam cały czas wielką
radochę z grania i to mnie podtrzymuje przy tym, żebym wstawał codziennie rano i grał dalej.
Czy Edouard Roger-Vasselin będzie twoim stałym partnerem na ten sezon?
– Na sezon trawiasty się rozstaliśmy. Było dużo znaków zapytania, czy się dostaniemy do turniejów, czy nie. Zarówno ja,
jak i on, musimy używać w tym momencie „zamrożonego” rankingu. Zobaczymy, co będzie dalej, jest środek sezonu, także
pary są poumawiane już i nie będzie łatwo wbić się w ten rytm.
Z doświadczenia wiem, że po Wimbledonie, czyli po pierwszej
połowie sezonu dochodzi do roszad, do zmian partnerów. Zobaczymy, co czas pokaże i z kim będę grał.
Z kim więc zagrasz w imprezach na trawie?
– Aktualnie nikogo nie mam, poszukuję cały czas. Byliśmy
zgłoszeni razem z Edouardem do turnieju w Stuttgarcie, tam
się nie dostaliśmy, więc czekamy, czy coś na ostatnią chwilę
się uda.
Rozmawiała Dominika Opala

Polscy debliści lubią Poznań
W przeszłości tylko dwóch Polaków wygrało turniej gry pojedynczej Poznań Open. Zdecydowanie więcej radości
sprawiali kibicom debliści, którzy aż sześciokrotnie cieszyli się z końcowego triumfu. Ostatni raz taka sytuacja miała
miejsce w 2018 roku. Czy historia powtórzy się w najbliższą sobotę?
Historia Poznań Open sięga 1992 roku. Za każdym razem rozgrywane były zarówno turnieje singlowe, jak i deblowe, które
były o wiele bardziej szczęśliwe dla biało-czerwonych. Wśród
singlistów zwyciężali jedynie Jerzy Janowicz (2012 rok) oraz
Hubert Hurkacz (2018 rok). Zdecydowanie więcej radości kibicom przybywającym na korty w Parku Tenisowym Olimpia
sprawiali zawodnicy w grze podwójnej, którzy aż jedenaście
razy docierali do wielkiego finału. Sześć z nich kończyło się
triumfem. Już przed trzydziestoma laty z wygrania Poznań
Open cieszył się Tomasz Iwański, który występował wspólnie
z Belgiem Dickiem Normanem.

Pół życia w Poznaniu

Dwóch Polaków w finale?
W 2022 roku jest wielka szansa na finał deblowy z dwoma
Polakami. Po drugiej stronie drabinki znajduje się Szymon Walków, którzy występuje w parze z Hunterem Reese. Para jest
rozstawiona z numerem jeden i można mieć wobec niej duże
oczekiwania. Tym bardziej, że Walków zna smak zwycięstwa
w poznańskim challengerze.
– Na razie wygraliśmy w ćwierćfinale. Skupiamy się na półfinale
w 100 procentach, a potem zobaczymy, co będzie dalej – mówił po
starciu ćwierćfinałowym 26-latek z Wrocławia. Walków i Reese zmierzą się z duetem Johan Nikles-Juan Bautista Torres i to
starcie rozpocznie piątek na kortach Parku Tenisowego Olimpia. Dzień zamknie mecz Krawczenki i Peliwo z czeską parą
Marek Gengel – Adam Pavlasek. Polski finał deblowy byłby wymarzonym scenariuszem dla wszystkich kibiców tenisa. O tym
czy tak się stanie przekonamy się w piątkowy wieczór.
Maciej Brzeziński
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Kolejne triumfy przyszły dopiero w XXI wieku, a jako ostatni
smak deblowego zwycięstwa poczuli Mateusz Kowalczyk i Szymon Walków. Triumfowali oni w 2018 roku i był to trzeci raz
w historii, gdy wygrała w całości polska para. Zresztą Kowalczyk to dwukrotny zwycięzca poznańskiego challengera. Uczynił to także w 2015 roku w parze z Michaiłem Jełginem. Warto
podkreślić, że turniej deblowy w Poznaniu wygrywali także
Adam Chadaj (2004), Łukasz Kubot (2005), Filip Urban (2005),
Tomasz Bednarek (2006) oraz Michał Przysiężny (2006).
W poprzednim roku w wielkim finale zameldował się Karol Drzewiecki, który występował razem z Aleksandarem Vukiciem. Polsko-australijski duet przegrał po super tie-breaku
z parą Zdeněk Kolář-Jiří Lehečka 4:6, 6:3, 10-5. W tym roku
Drzewiecki także chciał dojść do finału i zrobić krok dalej, ale
na przeszkodzie stanęła kontuzja jego deblowego partnera Ale-

xa Lawsona. – Szkoda, że już pożegnaliśmy się z Poznań Open, tym
bardziej, że tutaj spędziłem praktycznie pół swojego życia. Dodatkowo tutaj zawsze wspierają mnie rodzina i przyjaciele. Niestety, takie
jest życie – mówił smutny Drzewiecki.
Pech jednego jest jednak szczęściem drugiego. Przed szansą na końcowy triumf stanie Filip Peliwo, który gra w parze
z Ukraińcem Hrihorijem Krawczenko. – Absolutnie czujemy, że
możemy wygrać turniej. Challengera w deblu nie wygrałem, ale dwa
razy byłem w finale. Wiemy, że możemy wygrać z każdym – powiedział 28-latek po zwycięskim ćwierćfinale.

Czy Szymon Walków powtórzy na Poznań Open sukces z 2018 roku?

Maszyna z Tajwanu
Chun-hsin Tseng już w piątek powalczy o półfinał Poznań Open 2022, gdzie jego rywalem będzie Bułgar Dimitar
Kuzmanow. Dla Tajwańczyka turniej ten może być wyjątkowy pod kilkoma względami.
Chun-hsin Tseng to jeden z najzdolniejszych młodych tenisistów. Był najlepszym juniorem na świecie w 2018 roku. W tym
samym sezonie wygrał Roland Garros i Wimbledon do lat 18.
Jednak przejście z poziomu juniorskiego na seniorski zazwyczaj
nie jest łatwe, o czym przekonał się też Tajwańczyk.

Challengerowe triumfy

Chciałby być aktorem
Tseng słynie z niezwykłej pracowitości, o czym wspominał
m.in. w rozmowie z nami jego były trener Kim Tiilikainen. Nie
bez przyczyny 20-latek nazywany jest maszyną. – Gdy byłem
młodszy, mój trener od przygotowania fizycznego przygotowywał
ćwiczenia podczas których musiałem dużo się ruszać. Wykonywałem wszystko, ale nigdy się nie męczyłem. Więc jestem, jak maszyna, bo teraz też nie odczuwam zmęczenia – tłumaczy fan Keia
Nishikoriego.
Ta intensywność pracy widoczna jest też w trakcie spotkań.
Tseng bardzo dobrze porusza się po korcie, stara się grać agresywnie, szczególnie swoim ulubionym forehandem. Poza grą na
korcie interesuje go też gra aktorska i to właśnie ten zawód
wskazuje jako wymarzony. – Uważałem zawsze, że to fajnie znać
wielu ludzi, śpiewać i występować przed widownią. Gdy byłem
dzieckiem, to chodziłem na zajęcia aktorskie i często z przyjaciółmi
robiliśmy przedstawienia. I to sprawiało mi frajdę – wyjaśnia były
lider juniorskiego rankingu.
Do Poznania Tseng przyjechał po raz pierwszy i od razu
spodobała mu się stolica Wielkopolski. – Czuję się tu bardzo dobrze, ludzie są naprawdę sympatyczni. Mogę powiedzieć, że czuję
się tu, jak w domu – przyznaje tenisista rozstawiony z czwórką
podczas Poznań Open 2022.
Dominika Opala
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– To niezwykle trudne. Właściwie na początku, kiedy zacząłem
grać w dorosłym tourze, szło mi całkiem nieźle. Dość szybko przesuwałem się w górę rankingu, dotarłem w okolice 300. miejsca, ale
przez ostatnie dwa lata nie było kolorowo. Musiałem zacięcie walczyć, pozostać w challengerowym tourze i moja kariera trochę zwolniła – opowiada nam 20-latek urodzony w Tajpej.
Ostatnie miesiące były jednak bardzo udane dla Tsenga, a to
za sprawą zmiany szkoleniowca, którym jest obecnie Benjamin
Ebrahimzadeh. – Pod koniec ubiegłego roku rozpocząłem współpracę z nowym trenerem i to była dobra decyzja. Świetnie nam się
razem pracuje, robię postępy w grze i od tego czasu jest lepiej – ocenia młody tenisista, który jako nastolatek trenował w Akademii
Patricka Mouratoglou.
Dobra gra przekłada się na coraz lepsze rezultaty. W grudniu Tajwańczyk wywalczył tytuł challengerowy w portugalskiej
Mai. W tym sezonie przyszły kolejne triumfy w tym cyklu –
w lutym zwyciężał w Bengaluru, a w kwietniu w Murcii. Nic
więc dziwnego, że w Poznaniu Tseng jest jednym z głównych
faworytów.
Wygrana w stolicy Wielkopolski byłaby nie tylko trzecim tegorocznym tytułem, ale też przepustką do TOP 100 światowego
rankingu ATP. Pewne jest już, że Tajwańczyk po naszym challenegerze poprawi, najwyższą do tej pory, 108. pozycję w naj-

nowszym notowaniu, a może być jeszcze lepiej. – W tym roku
chciałbym znaleźć się w TOP 70. Oczywiście pierwsza setka to
dobre osiągnięcie. Na pewno muszę zagrać najlepiej, jak potrafię, by wygrać ten turniej. Zobaczymy, czy mi się uda – mówi.

Chun-hsin Tseng cztery lata temu był najlepszym juniorem na świecie
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POL KASNIKOWSKI, Maks

TPE TSENG, Chun-hsin
CRO SERDARUSIC, Nino

4

H. GRENIER [7]
64 26 64

KAZ POPKO, Dmitry
FRA GRENIER, Hugo

Z. BERGS
64 62

D. GALAN [3]
67(3) 63 61

ARG MENA, Facundo

BIH BASIC, Mirza

96

106

108

137

145

150

154

2 LAAKSONEN, Henri

3 GALAN, Daniel Elahi

4 TSENG, Chun-hsin

5 BARRIOS VERA, Tomas

6 GUINARD, Manuel

7 GRENIER, Hugo

8 UGO CARABELLI, Camilo

68

SEEDED PLAYERS

1 RINDERKNECH, Arthur

RANK

SUI LAAKSONEN, Henri
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31
32

PRIZE MONEY

LAST DIRECT ACCEPTANCE

FIRST ROUND

SECOND ROUND

QUARTER-FINALIST

SEMI-FINALIST

FINALIST

WINNER

€ 660

€ 1,100

€ 1,850

€ 3,250

€ 5,400

€ 9,200

ALTERNATES/LUCKY LOSERS

A. SHEVCHENKO
62 61

G. OLIVIERI
46 64 76(0)

Shevchenko, Alexander 237

0

8

18

33

55 G. Olivieri (Alt)

90 G. Lama (Alt)

POINTS

H. LAAKSONEN [2]
16 62 63

A. SHEVCHENKO
63 63

PR HUN BALAZS, Attila
SHEVCHENKO, Alexander

29
30

SRB MILOJEVIC, Nikola

G. OLIVIERI
75 75

Alt ARG OLIVIERI, Genaro Alberto
Alt CHI LAMA, Gonzalo

27
28

2

G. BARRERE
46 21 Ret'd

FRA GUINARD, Manuel
FRA BARRERE, Gregoire

6

25

26

COL GALAN, Daniel Elahi

BEL BERGS, Zizou
Z. BERGS
64 62

T. BARRIOS VERA [5]
62 26 63
T. BARRIOS VERA [5]
62 75
E. EJUPOVIC
76(6) 61

D. KUZMANOV
62 61

C. TSENG [4]
75 76(7)

CHI BARRIOS VERA, Tomas
ITA ARNABOLDI, Andrea

Q GER EJUPOVIC, Elmar
WC POL JANOWICZ, Jerzy

5

7

D. KUZMANOV
62 75

BUL KUZMANOV, Dimitar

Q

UKR KRUTYKH, Oleksii

A. SETKIC
75 60

C. TSENG [4]
61 10 Ret'd

57 64 61

C. UGO CARABELLI [8]

WC SWE BORG, Leo
WC BIH SETKIC, Aldin

ARG UGO CARABELLI, Camilo

Q
8

3

23
24

21
22

19
20

18

17

16

15

13
14

11
12

9
10

7
8

D. DUTRA DA SILVA
wo.

D. DUTRA DA SILVA
62 76(6)

ARG OLIVO, Renzo

5
6

BRA DUTRA DA SILVA, Daniel

POL MICHALSKI, Daniel
UKR KRAVCHENKO, Georgii

Q
Q

3
4

Q

A. RINDERKNECH [1]
64 60
A. RINDERKNECH [1]
67(6) 63 63
G. KRAVCHENKO
75 62

ITA GIUSTINO, Lorenzo

FRA RINDERKNECH, Arthur

2

1

NAT

M. Guinard - lower back

N. Serdarusic - back

C. Ugo Carabelli - lower back

RETIREMENTS/WALKOVERS

ATP SUPERVISOR

WITHDRAWALS

MAIN DRAW SINGLES

TOURNAMENT DATES
30 May - 5 June 2022

1

STATUS

CITY, COUNTRY
Poznan, Poland

SEEDED TEAMS

3 OLIVO, Renzo / UGO CARABELLI, Camilo

76(7) 64

435

432

281

181

Carl Baldwin

62 63

K. DRZEWIECKI
[2] A. LAWSON

64 62

G. KRAVCHENKO
F. PELIWO

63 63

M. GENGEL
[4] A. PAVLASEK

63 62

FIRST ROUND

QUARTER-FINALIST

SEMI-FINALIST

FINALIST

WINNER

LAST DIRECT ACCEPTANCE

€ 460

€ 850

€ 1,380

€ 2,350

€ 3,950

PRIZE MONEY (PER TEAM)

76(4) 21 Ret'd

RANK

36 64 10-1

J. NIKLES
J. TORRES

No Match

T. BARRIOS VERA
C. GOMEZ-HERRERA

63 61

62 63

G. LAMA
F. MENA
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4 GENGEL, Marek / PAVLASEK, Adam

J. NIKLES
J. TORRES

G. KRAVCHENKO
F. PELIWO

2 DRZEWIECKI, Karol / LAWSON, Alex

1 REESE, Hunter / WALKOW, Szymon

63 61

H. REESE
[1] S. WALKOW

0

18

33

55

90

POINTS

CATEGORY
Challenger 90

V. DURASOVIC
P. NIKLAS-SALMINEN

75 76(8)

H. REESE
[1] S. WALKOW

M. GENGEL
[4] A. PAVLASEK

MAIN DRAW DOUBLES

SURFACE
Red Clay
NAT.

STATUS

4

RETIREMENTS/W.O.
K. Drzewiecki / A. Lawson - (unspecified)

advance 772 / on-site 410

R. Olivo (lower back)

L. Borg (L quads)

N. Serdarusic (back)

WITHDRAWALS

J. Nikles / J. Torres

M. Kasnikowski / D. Taczala

ALTERNATES

DRZEWIECKI, Karol POL
2
LAWSON, Alex USA

GERCH, Lucas GER
LOCK, Courtney John ZIM

KRAVCHENKO, Georgii UKR
WC
PELIWO, Filip POL

CHANDRASEKAR, Anirudh IND
PRASHANTH, N Vijay Sundar IND

GENGEL, Marek CZE
PAVLASEK, Adam CZE

POPKO, Dmitry KAZ
SHEVCHENKO, Alexander

DIEZ, Steven CAN
MILOJEVIC, Nikola SRB

BARRIOS VERA, Tomas CHI
GOMEZ-HERRERA, Carlos ESP

DUTRA DA SILVA, Daniel BRA
OLIVIERI, Genaro Alberto ARG

NIKLES, Johan SUI
Alt
TORRES, Juan Bautista ARG

LAMA, Gonzalo CHI
MENA, Facundo ARG

ALTERNATE
ALTERNATE

KASNIKOWSKI, Maks POL
Alt
TACZALA, Dawid POL

DURASOVIC, Viktor NOR
NIKLAS-SALMINEN, Patrik FIN

PRIHODKO, Oleg UKR

KRUTYKH, Oleksii UKR

REESE, Hunter USA
1
WALKOW, Szymon POL
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