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Właśnie te trzy walory stanoiwią siłę napędo-
wą zarówno dla fanów, jak i dla samych za-
wodniczek podczas tej największej kobiecej 
drużynowej imprezy sportowej na świecie. 
By wystąpić w Fed Cup trzeba odpowiedzieć 
sobie na jedno zasadnicze pytanie: czy masz 
serce i wewnętrzną siłę by grać i walczyć  
za swój kraj?

Wyjątkowość, odwaga, poświęcenie
Nowe dodatkowe trofeum – Heart Award 
– będzie wynagrodzeniem za tenisową wyjąt-
kowość, odwagę i poświęcenie, niezbędne dla 
końcowego sukcesu w rozgrywkach Fed Cup. 
W ubiegłym sezonie nagroda ta została przy-
znana Amerykance Melanie oudin. To jej pierw-
sza laureatka. od roku 2010 nagroda Fed Cup 
Heart Award będzie przyznawana jednej teni-
sistce po zakończeniu każdej rundy rozgrywek 
Grupy Światowej, a także jednej zawodniczce 
z każdej grupy strefowej. laureatka Fed Cup 
Heart Award otrzymuje unikalną bransoletkę 
oraz kwotę, którą przeznaczy na wybraną przez 
siebie organizację charytatywną.
W roku 2009 trudno było nie zauważyć serca, 
jakie włożyły w zwycięstwo triumfatorki Fed 
Cup – reprezentantki Włoch. Cztery tenisistki, 

Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Er-
rani i Roberta Vinci połączyły siły, by pokonać 
trzy narodowe drużyny mogące się już po-
szczycić zwycięstwem w rozgrywkach Fed Cup. 
W pierwszej rundzie Włoszki zwyciężyły Fran-
cuzki, w półfinałach odesłały z kwitkiem Rosjan-
ki, a na koniec nie dały cienia szans reprezen-
tacji USA. Kobieca drużyna Włoch po raz drugi  
w historii sięgnęła po trofeum Fed Cup.

Największe gwiazdy, najlepsze kraje
Historia Fed Cup liczy 47 lat. Po raz pierwszy roz-
grywki odbyły się w 1963 roku celem uczczenia 
50. rocznicy powstania Międzynarodowej Fede-
racji Tenisowej. Wzięło w nich udział 16 drużyn, 
a w londyńskim finale zmierzyły się legendy 
dyscypliny, Billie Jean King i Margaret Court. 
Górą były Amerykanki, które od tamtej pory 
triumfowały aż 17 razy. Na długiej liście zwy-
ciężczyń Fed Cup figurują nazwiska 15 zawodni-
czek, które zajmowały w karierze pozycję liderki 
rankingu WTA: Chris Evert, Evonne Goolagong, 
Martina Navratilova, Tracy Austin, Steffi Graf, 
Monica Seles, Arantxa Sanchez-Vicario, lind-
say davenport, Jennifer Capriati, Serena i Venus 
Williams, Kim Clijsters, Justine Henin, Amelie 
Mauresmo oraz dinara Safina.

Serce kobiecego tenisa
W RoZGRyWKACH FEd CUP SPoNSoRoWANyCH PRZEZ BNP PARIBAS 
NIE lICZą SIę JEdyNIE UMIEJęTNoŚCI – ZNACZąCą Rolę odGRyWAJą  
TAKżE PASJA I SPoRToWA dUMA. 

Wcześniej Fed Cup odbywał się jako tygodnio-
wa impreza rozgrywana w wybranym mieście, 
do którego zjeżdżały się rywalizujące druży-
ny narodowe. Aktualnie to jedna z ekip gości 
u siebie przeciwniczki (podobnie jak ma ta 
miejsce w przypadku rozgrywek davis Cup). 
285 zawodniczek reprezentujących 75 krajów 
brało udział w rozgrywkach Fed Cup w roku 
2009 (w Grupie Światowej I, Grupie Światowej 
II oraz trzech grupach strefowych). 29 z 30 naj-
wyżej klasyfikowanych tenisistek na koniec se-
zonu 2009, broniło barw swojego kraju.

Zawsze blisko fanów
W ostatnich latach rozgrywki Fed Cup biją 
rekordy popularności. W 2009 roku na try-
bunach zasiadło prawie 120 tysięcy widzów 
– aż o 30 tysięcy więcej niż w roku 2008. 
Blisko 27 tysięcy tenisowych entuzjastów 
było świadkami konfrontacji Serbii z Japo-
nią w Belgradzie w 2009 roku (mecz I rundy 
Grupy Światowej). 333 miliony ludzi obejrzały 
ubiegłoroczne rozgrywki w telewizji. W sumie 
było to 1100 godzin transmisji zapewnianych 
przez 65 kanałów telewizyjnych w 176 kra-
jach. Zdecydowana większość relacji dostęp-
na jest bez dodatkowych opłat.

oficjalne strony internetowe rozgrywek 
Fed Cup, www.fedcup.com i jej hiszpańska 
wersja, www.fedcup.com/es, zanotowały 
4,75 mln odsłon w 2009 roku. oficjalna strona 
www pozwala fanom na całym świecie śledzić 
na żywo wyniki meczów, daje dostęp do po-
meczowych artykułów, raportów, statystyk, 
zdjęć, wywiadów oraz stwarza możliwość słu-
chania komentarza na żywo. dostępna jest też 
wersja tekstowa komentarza na żywo. 

Unikalna szansa
Rozgrywki przyciągają największych spon-
sorów. BNP Paribas właśnie rozpoczyna 
szósty rok partnerstwa z Fed Cup. Ponadto 
w grupie najważniejszych sponsorów i part-
nerów rozgrywek są także Turismo Madrid, 
Bosco Sport i Wilson. 
Jedynie jedenaście krajów zwyciężało  
Fed Cup w 47-letniej historii rozgrywek. 
Jednakże wciąż pojawiąją się nowe, solidne 
drużyny, które mają potencjał, by dołączyć 
do tej jedenastki. W minionej dekadzie aż 
cztery kraje zwyciężały w Fed Cup po raz 
pierwszy w historii. Świadczy to m.in. o tym, 
że kobiecy tenis rozwija się prężnie w coraz 
większej liczbie krajów.
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(R) – rozstawiony, (G) – gospodarz, (G*) – gospodarz wyłaniany drogą losowania
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Grupa Światowa II, play-off
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Zaczęło się obiecująco. Marta domachowska 
wygrała pierwszego seta meczu otwarcia ze 
znacznie wyżej notowaną yaniną Wickmayer. 
W dwóch kolejnych Belgijka zaczęła jednak ra-
dzić sobie z szybką nawierzchnią bydgoskiego 
kortu i ostatecznie wygrała, jednak dobre wra-
żenie pozostało, tym bardziej, że ta porażka 
była wkalkulowana w końcowy sukces.
W drugim meczu, w którym zmierzyły się 
Agnieszka Radwańska i Kirsten Flipkens, cyfry 
były już po naszej stronie. „Pierwsza rakieta” 
reprezentacji Polski miała wygrać to spotkanie 
i tak też się stało, choć po szybko zdobytym 
pierwszym secie, w drugim Flipkens stawiła  
zacięty opór. Grając coraz pewniej, doprowadzi-
ła do tie-breaka, w którym rozegrał się dramat. 
Belgijka upadła i przed bardzo długą chwilę nie 
była w stanie się podnieść, wskazując na kolano. 
Po przerwie medycznej wróciła do gry, walczyła 
dzielnie, jednak nie dała rady. Jeszcze wygrała 
kilka kolejnych piłek i ze stanu 2-6 doprowadziła 
do 5-6, jednak czwartego meczbola nie zdołała 
już obronić.

Agnieszka Radwańska zakończyła sobot-
nie zmagania, ale też rozpoczęła niedzielne 
boje. Mecz z liderką reprezentacji Belgii,  

Wickmayer, mógł przesądzić o końcowym re-
zultacie i z perspektywy wiemy, że tak się wła-
śnie stało. Pojedynek gwiazd rozpoczął się od 
pięciu kolejnych gemów wygranych przez Po-
lkę i wydawało się, że po godzinie będziemy 
cieszyć się z łatwego zwycięstwa. Nic z tego. 
Spotkanie przedłużyło się do trzech godzin, 
w trakcie których Radwańska nie wykorzysta-
ła trzech kolejnych piłek meczowych.
„Przy tych trzech niewykorzystanych meczbo-
lach zabrakło... jednej wygranej piłki” podsu-
mowała zasmucona Radwańska. „Cóż, trochę 
się wszystko zawaliło. Gdybym miała odpowie-
dzieć na pytanie czy yanina wygrała mecz, czy 
też ja go przegrałam... to powiedziałabym, że 
ja przegrałam, bo miałam przecież trzy mecz-
bole z rzędu.”

Drugie z niedzielnych spotkań również rozpo-
częło się od prowadzenia 5:0. W tym przypadku 
prowadzącą była Kirsten Flipkens, która – jak 
można było przypuszczać – wygrała pierwszego 
seta.  W drugim – znów! – tie-break, jednak na 
tym podobieństwa się kończą. Marta doma-
chowska miała w nim dwie piłki setowe, jednak 
nie zdołała ich wykorzystać. Flipkens wygrała 
cztery kolejne wymiany i zakończyła mecz wy-

Cicha szatnia
SPoTKANIE PIERWSZEJ RUNdy GRUPy ŚWIAToWEJ II FEd CUP odByło 
SIę W lUTyM W BydGoSKIEJ HAlI łUCZNICZKA. MIAło oTWoRZyć NAM  
dRoGę do GRUPy ŚWIAToWEJ.

sokiej próby akcją serwis-wolej.  Zrobiło się więc 
1:3 i polskie marzenia o awansie do Grupy Świa-
towej prysły.

W tej sytuacji gra podwójna była już tylko for-
malnością. Nie był to dla łatwy mecz dla Klaudii 
Jans i Alicji Rosolskiej, bo trudno walczyć z po-
czuciem, że wygrana już nie pomoże. „losy 
meczu były rozstrzygnięte, więc trudno było 
nam się skoncentrować. Atmosfera w szatni 
po niedzielnych grach pojedynczych była bar-
dzo... cicha” potwierdziła Rosolska. Wierzymy, 
że po ostatnim meczu z Hiszpankami będzie 
bardzo głośno.  

PolSKA – BElGIA 2:3 

Sobota, 6 lutego 2010
Marta domachowska – yanina Wickmayer 
6:4, 1:6, 3:6
Agnieszka Radwańska – Kirsten Flipkens
 6:2, 7:6 [5]
Niedziela, 7 lutego 2010
Agnieszka Radwańska – yanina Wickmayer 
6:1, 6:7 [6], 5:7
Marta domachowska – Kirsten Flipkens 
3:6, 6:7 [6]
Klaudia Jans, Alicja Rosolska – An-Sophie 
Mestach, Sofie oyen 6:3, 3:6, 6:1
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Jedna z dziesięciu
AGNIESZKA RAdWAńSKA UTRZyMUJE WySoKą FoRMę  
I CoRAZ PEWNIEJ CZUJE SIę W GRoNIE dZIESIęCIU NAJlEP-
SZyCH TENISISTEK ŚWIATA. 

Pod koniec lutego awansowała na naj-
wyższe w karierze 8. miejsce w klasyfi-
kacji WTA, zaś niedawne występy w du-
żych turniejach Indian Wells i Miami to 
kolejne potwierdzenie jej  możliwości.

Starsza z sióstr Radwańskich od kil-
kunastu miesięcy nie wygrała turnie-
ju WTA, jednak stabilny poziom za-
gwarantował jej utrzymanie pozycji. 
2009 był rokiem ćwierćfinałów: Sydney, 
Paryż, Indian Wells, Stuttgart, Rzym, 
Eastbourne, Wimbledon, los Angeles 
i Toronto. Pod koniec sezonu pojawiły 
się problemy (kontuzja prawej dłoni), 
co mogło oznaczać jedno: szanse na 
awans do Mistrzostw WTA są iluzorycz-
ne. Jednak jesienią tenisistka dwukrot-
nie zagrała w półfinałach (Tokio i linz) 
i dotarła do finału w Pekinie. Pojechała 
do dauhy jako druga rezerwowa. Wy-
szła nawet na kort, by pokonać Białoru-
sinkę Victorię Azarenkę. Tak zakończył 
się jej czwarty zawodowy sezon.

Czasy, gdy Agnieszka Radwańska 
była nieznaną juniorką to prehistoria, 

choć minęło zaledwie pięć lat, odkąd 
oglądamy ją na korcie. W 2005 roku 
jej sprytny tenis doskonale sprawdził 
się na trawie Wimbledonu. W kate-
gorii dziewcząt wygrała wówczas 
sześć kolejnych meczów i cały turniej.  
Polka wspinała się też w rankingu WTA. 
Rok 2006 zakończyła na 57. miejscu  
(w porównaniu do 381. rok wcześniej), 
a po drodze wygrała Roland Garros 
juniorek. Sezon 2007 zapamiętaliśmy 
dzięki pierwszemu zwycięstwu w tur-
nieju WTA (Sztokholm) i 26. pozycji 
w końcowej klasyfikacji. W 2008 roku 
wygrała trzy turnieje WTA i skończyła 
na 10. miejscu. 

Po dwóch sezonach w „10” i dwóch 
wyprawach na Mistrzostwa WTA mo-
żemy powiedzieć, że polski tenis ko-
biecy to już nie tylko przedwojenne 
sukcesy Jadwigi Jędrzejowskiej. Cieszy 
też to, że Radwańska nie uchyla się od 
gry w reprezentacji. Zadebiutowała 
w Fed Cup w 2006 roku i od tamtego 
czasu wygrała 15 meczów singlowych 
(przy 4 porażkach) i dwa deblowe.


