
Hit I rundy dla Carballesa Baeny!
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W chwili zakończenia oficjalnego losowania 
par turnieju głównego stało się jasne, 
że najciekawiej zrobiło się na samym dole 
drabinki. Hiszpański pojedynek Roberto 
Carballesa Baeny i Tommy’ego Robredo od 
początku elektryzował szczecińską 
publiczność.

I trzeba przyznać, że obaj zawodnicy zadbali 
na korcie o to, aby to napięcie w dalszym 
ciągu wzrastało. Pierwszy set zaczął się po 
myśli Robredo, czyli tego zdecydowanie 
bardziej doświadczonego. 36-latek skorzystał 
z błędów swojego przeciwnika, przełamał 
rywala i odskoczył na 4:1. Radość weterana nie 
trwała jednak zbyt długo. Carballes Baena 
odrobił straty i ostatecznie o losach tej części 
meczu musiał zadecydować tie-break. W tym 
Robredo ponownie wyszedł na 4:1 i znów tego 
prowadzenia nie wykorzystał .  Starszy 
z Hiszpanów przegrał sześć punktów z rzędu 
i pierwszy set padł łupem turniejowej „dwójki”. 

W drugiej partii sytuacja się powtórzyła. 
R o b r e d o  z n ó w  s z y b k o  w y w a l c z y ł 
przełamanie i znów nie zdołał go utrzymać. W 
końcówce tenisista z Katalonii raz jeszcze 
odebrał serwis rywalowi i wyszedł na 6:5. 
Niestety dla siebie, w kluczowym momencie 
dwunastego gema popełnił dwa błędy pod 
siatką i stało się jasne, że po raz drugi 
będziemy świadkami tie-breaka. W tym 
Carbal les Baena najpierw roztrwoni ł 
prowadzenie 4:0, ale w decydującym 
momencie postawił kropkę nad „i”, kończąc 
całe spotkanie wynikiem 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Wiadomość dnia: Z turniejem pożegnał się Hiszpan Nicolas Almagro, który w meczu z 17-letnim
Rudolfem Mollekerem, przy wyniku 5:7 1:2 musiał skreczować. 



Słowo na Środę...
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Przed nami trzeci dzień turnieju, a to 
oznacza, że startujemy z pojedynkami 
drugiej rundy singla. Na dzień dobry 
(o 13:00) na kort centralny wyjdą Włoch 
Gianluigi Quinzi i Chilijczyk Marcelo Tomas 
Barrios Vera.

Następni w kolejce na naszą główną arenę 
ustawią się Brazylijczyk Rogerio Dutra Silva 
i Włoch Simone Bolelli.  Po zakończeniu ich 
pojedynku szczecińska publiczność zobaczy 
konfrontację Argentyńczyka Facundo 
Arguello i Hiszpana Roberto Carballesa 
Baeny.

W Meczu Dnia czeka nas tym razem 
konfrontacja deblowa. Tomasz Bednarek 
i Białorusin Aliaksandr Bury sprawdzą formę 
Argentyńczyka  Andresa  Mol ten iego 
i Słowaka Igora Zelenaya, czyli najwyżej 
rozstawionej pary deblowej części Pekao 
Szczecin Open 2018.

W środę grać też będziemy na korcie numer 1. 
O godzinie 13:00 pojawią się tam Hiszpanie 
Sergio Gutierrez-Ferrol i Alejandro Davidovich 
Fokina. Później odbędą się tam jeszcze trzy 
spotkania deblowe. W jednym z nich wystąpi 
nasza para – Kacper Żuk i Yann Wójcik.

Nie zapominamy także o najmłodszych 
adeptach tenisa. Turniejowa środa to od wielu 
lat dzień absolutnie wyjątkowy, ponieważ 
wtedy odbywa się Pekao Kids Day. W tym 
roku na dzieci – w tym oczywiście także te z 
naszego flagowego programu „Droga do 
Pekao Szczecin Open” – czeka kolejna porcja 
niezapomnianych atrakcji.

Serdecznie zapraszamy na korty i widzimy się 
na trybunach!




