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Jau visai netrukus Didžiosios Britanijos sostinėje Londone startuos prestižinis teniso turnyras –
Vimbldonas. Tai yra vienas iš keturių didžiojo kirčio turnyrų ir vienintelis kuris yra rengiamas
būtent ant žolės dangos. Teniso aistruoliai būtent šį turnyrą laiko svarbiausiu renginiu metuose.
O patys žaidėjai dažniausiai nuo vaikystės svajoja triumfuoti būtent Londono kortuose. Šiemet
turnyre ir vėl pamatysime pačius geriausius planetos žaidėjus – šveicarą Rogerį Federerį ,
ispaną Rafaelį Nadalį, vietos fanų numylėtinį iš Škotijos Andy Murray, Serbijos teniso
pasididžiavimą Novaką Djokovičių ir kitus.

Favoritas – R. Federeris

R. Federeris jau dabar yra gyva teniso legenda. Kortų džentelmenas yra daugiausiai kartų
didžiojo kirčio turnyrus laimėjęs žaidėjas teniso istorijoje – jo sąskaitoje net 20 titulų, o
Vilmbldono turnyrą R. Federeris yra laimėjęs 8 sykius. Būtent 36-erių šveicaras šiame turnyre
triumfavo praėjusiais metais ir dabar dega noru titulą apginti. Veteranas praleido visą grunto
sezoną tik tam, jog sėkmingiau pasiruoštų turnyrams ant žolės. Puikią formą R. Federeris jau
parodė ATP turnyre Štutgarte, kur užtikrintai tapo čempionu. Panašu, jog būtent šiuo žaidėju
labiausiai tiki ir aistruoliai. Pasak lažybų bendrovės Betsafe, būtent už šveicaro triumfą
dažniausiai atliekami statymai internetu – jo šansai nugalėti turnyre vertinami net 40%.

Gal ir vėl iššaus R. Nadalis?
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R. Nadalis – grunto karalius. Šią pravardę ispanas užsitarnavo dar prieš daugybę metų, kai
nuolatos nesulaukdavo pasipriešinimo Prancūzijos didžiojo kirčio turnyre „ Rolland Garros “.
Nenuostabu, kad ten R. Nadalis trofėjų virš savo galvos kėlė ir šiais metais. Pats R. Nadalis ne
sykį yra sakęs, jog jo geriausi laikai žaidžiant ant žolės jau yra praeityje, tačiau dabartinė
žaidėjo forma jam tikrai teikia vilčių.

Vėl laukiama A. Murray ir N. Djokovičiaus sugrįžimo

Britas A. Murray Vimbldone yra triumfavęs 2 sykius, tačiau dabar jis beveik metus nežaidė dėl
įvairių traumų. Tenisininkas jau grįžo į kortos ir aktyviai ruošiasi turnyrui. Jo šansai laimėti trofėjų
vertinami skeptiškai, tačiau pasak analitikų visiškai nurašyti A. Murray būtų didelė klaida. Panaši
situacija ir su serbu N. Djokovičiumi. Pastarasis jau daugiau nei metus neatranda savojo
žaidimo ir nuolat keičia trenerius. Prieš kiekvieną rimtą turnyrą tikimasi, jog N. Djokovičius
sugrįš į senas vėžes, tačiau kol kas taip nenutinka. Galbūt lūžiu gali tapti Vimbldonas? Jame N.
Djokovičius yra pasiekęs tiesiog istoriškai sėkmingų rezultatų.

Grėsmingai nusiteikęs jaunasis vokietis

Kalbant apie jaunuosius teniso talentus, pirmiausia reikia paiminėti vokietį Alexandrą Zverevą.
Vos 20-ies tenisininkas darosi vis pavojingesnis ir jau netrukus turėtų pasiekti tokį kalibrą, kuris
leis jam triumfuoti ir didžiojo kirčio turnyruose. Kylanti teniso žvaigždė jau laimėjo daugybę ATP

2/3

Vilmbldono favoritas ir vėl Rogeris Federeris
2018 m. birželio 21, Ketvirtadienis, 18:34

1000 turnyrų, todėl teniso ekspertai jam prognozuoja ne tik itin šviesią ateitį bet ir pirmąją
reitingo poziciją jau netolimoje ateityje.

Lietuva savo atstovo gali ir neturėti

Vimbldone Lietuvos garbę įprastai gina pirmoji šalies raketė Ričardas Berankis. Tiesa,
pastaruoju metu šis tenisininkas išgyvena ne pačius geriausius laikus ir tiesioginio bilieto į
turnyrą negaus. R. Berankiui pirmiausia teks praeiti kvalifikaciją ir tik tuomet jis gautų bilietą į
pagrindinį turnyrą. Jame R. Berankis tikrai gali sužaisti išties sėkmingai. Prieš keletą metų, jis
vos neeliminavo Marino Čiličiaus, kai kroatas vėliau sugebėjo nukeliauti iki pat turnyro
pusfinalio.
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