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Primul din cele 4 turnee de Grand Slam programate în 2022 a luat startul. Timp
de două săptămâni, fanii sportului alb se vor bucura de tenis de cea mai bună
calitate la Australian Open, turneu care se va desfășura la Melbourne Park din
capitala statului federal Victoria, Australia.

tenis australian open
Cea de-a 110-a ediție din istorie, a 54-a din Open Era, vine cu un fond de premiere
total de peste 48.000.000 € (75 de milioane de dolari australieni), cu 4.5% mai mare
decât în 2021. Câștigătorii competițiilor de simplu masculin și feminin vor primi câte
2.820.000 €, iar cei eliminați în primul tur vor pleca acasă cu 57.000 € pentru simpla
prezență pe tabloul principal la Australian Open.
Cum arată cotele la pariuri pentru Australian Open 2022
Turneele de Grand Slam sunt urmărite de milioane de fani ai tenisului din întreaga
lume, iar la 888sport poți paria online pe jucătorii de tenis favoriți, la cote excelente.
Oferta de pariuri Australian Open 2022 pregătită de 888sport include cote antepost
disponibile pe tot parcursul turneului, zeci de opțiuni de pariere pre-meci, iar piețele
de pariuri live sunt deschise pe toată durata duelurilor de top.
La 888sport poți paria pe meci, game și set, pe număr de tiebreak-uri sau pe piețele
handicap, iar biletele multiple îți pot oferi în orice moment cote impresionante și un
plus de adrenalină. Întreaga ofertă de pariuri este disponibilă și pe mobil, prin

intermediul aplicației dedicate, ce poate fi descărcată din Google Play sau App Store.
Top 3 favorite la Australian Open 2022
Ashleigh Barty - cota 3.50. Australianca de 25 de ani este pe locul 1 în top WTA și
poate beneficia de avantajul terenului propriu, deși până acum acest lucru se poate
spune că a fost mai degrabă un dezavantaj. Câștigătoare la Roland Garros 2019 și
Wimbledon 2021, Barty pornește cu prima șansă la Australian Open, turneu la care
cea mai bună performanță de până acum a fost semifinala din 2020. Australianca a
debutat în forță la AO 2022, impunându-se cu 6-0, 6-1 în fața ucrainencei Lesia
Tsurenko (32 de ani, 119 WTA). Naomi Osaka - cota 7.00. Câștigătoare la Australian
Open în 2019 și 2021, Naomi Osaka este favorita numărul 2 la pariuri în acest an, deși
este abia pe poziția a 13 în top WTA. Rămâne de văzut cum va arăta japoneza din
punct de vedere fizic, deoarece s-a retras de la Melbourne Summer Set 1, acuzând o
accidentare. Dubla campioană de la AO a trecut fără probleme de primul tur,
câștigând cu 6-3, 6-3 partida cu Maria Camila Osorio Serrano (20 de ani, 50 WTA).Iga
Swiatek - cota 12.00. La doar 20 de ani, poloneza Iga Swiatek este deja o vedetă în
tenisul feminin, după ce a reușit să triumfe la Roland Garros în 2020 fără să piardă
niciun set. În prezent, Iga este pe poziția a 9-a în topul WTA, după ce în septembrie
2021 urcase pe poziția a 4-a, cea mai bună din scurta sa carieră. Succesul de la
Roland Garros a fost urmat de o perioadă mai puțin bună (chiar ea declara că a simțit
un efect de recul), dar acum pare pregătită pentru un parcurs îndelung la Melbourne
și este una din principalele favorite.
Simona Halep pornește cu șansa a 4-a
A 8-a favorită la trofeul AO 2022 înainte de Melbourne Summer Set 1, Simona Halep a
debutat excelent în noul sezon, câștigând turneul de categorie 250 de la Melbourne.
Ca urmare, românca a urcat pe poziția a 4-a în topul favoritelor, cu o cotă foarte
atractivă la 888sport, 14.00. Trofeul de la Melbourne Summer Set 1 este cel de-al 23lea din carieră și o ajută pe Simona să urce 5 poziții în clasamentul WTA, până pe locul
15.
Simona este într-o formă foarte bună, iar plusul de încredere oferit de acest prim
trofeu din 2022 o poate ajuta să aibă un parcurs foarte bun la Australian Open, acolo
unde cea mai bună performanță a sa rămâne finala din 2018.
Românca a început cu dreptul aventura de la Antipozi, depășind-o în două seturi (6-4,
6-3) pe poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 102 WTA). În turul 2, Simona are o
misiune destul de ușoară, urmând să joace cu Katye Volynets (176 WTA) - jucătoare
venită din calificări sau Beatriz Haddad Maia (83 WTA).
Alături de Simona Halep, la Australian Open 2022 mai sunt prezente Sorana Cîrstea,
Irina Begu, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Bara.
Sorana (38 WTA) a avut parte de un start perfect la Australian Open, învingând-o în
două seturi pe Petra Kvitova (19 WTA), 6-2, 6-2. Este al doilea an la rând în care
Kvitova este eliminată de Sorana la Australian Open.
Irina Begu (58 WTA) s-a calificat cu mari emoții în turul 2, după ce a salvat 3 mingi de

meci în fața franțuzoaicei Oceane Dodin (85 WTA), scor 2-6, 7-5, 6-3. Următoarea
adversară a Irinei este belgianca Elise Mertens (64 WTA).
Jaqueline Cristian (69 WTA) a trecut în primul tur de belgianca Greet Minnen (84 WTA),
scor 7-5, 6-4 și va juca în turul secund contra americancei Madison Keys (51 WTA).
Aflată în premieră la Australian Open, Gabriela Ruse (82 WTA) a trecut în turul 1 de
italianca Jasmine Paolini (52 WTA), scor 6-1, 6-3 și o va întâlni în turul 2 pe rusoaica
Veronika Kudermetova (32 WTA).
Din păcate, Irina Bara nu a reușit să treacă de primul tur, fiind eliminată de Nuria
Parrizas-Diaz (63 WTA), reprezentanta Spaniei. Irina a intrat pe tabloul principal din
postura de Lucky-Loser, profitând de retragerea tunisiencei Ons Jabeur.
Top 3 favoriți la masculin
1. Daniil Medvedev - cota 2.40. În vârstă de 25 de ani, Daniil Medvedev este creditat
de bookmakerii 888sport cu prima șansă, după ce Novak Djokovic a părăsit Australia,
în cele din urmă.
Finalist în 2021 la AO și câștigător la US Open 2021 - cel mai recent turneu de Grand
Slam, Medvedev a început cu stângul anul 2022, pierzând în fața numărului 35 ATP,
Ugo Humbert, în meciul Rusia vs. Franța din ATP Cup, însă rămâne principalul favorit
în primul turneu de Grand Slam al anului.
După cum spuneam, tenismenul rus este ultimul care a simțit gustul unui succes
major, iar acum este și mai motivat și încrezător să obțină un nou trofeu de Grand
Slam.
În primul meci, Medvedev a trecut lejer de Henri Laaksonen, impunându-se în 3 seturi
(6-1, 6-4, 7-6) pe Rod Laver Arena.
2. Alexander Zverev - cota 3.50. La 24 de ani, germanul Zverev este cel mai tânăr
dintre primii 3 favoriți la Australian Open și singurul fără un trofeu de Grand Slam în
palmares, în ciuda celor 19 trofee câștigate în carieră.
Cea mai bună clasare a sa la Australian Open a fost în 2020, an în care a ajuns în
semifinale, iar cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam rămâne
deocamdată finala US Open din 2020.
Conform așteptărilor, Zverev a debutat, și el, cu dreptul la Australian Open,
învingându-l pe germanul Daniel Altmaier într-un meci destul de disputat, cu două din
cele 3 seturi terminate la tie-break.
3. Rafael Nadal - cota 6.50. Nadal a debutat în 2022 cum nu se poate mai bine,
câștigând cel de-al 89-lea titlu din carieră la Melbourne Summer Set, fără să cedeze
niciun set.
Acum, spaniolul poate profita de absența lui Djokovic, iar bookmakerii îi acordă cota
6.50 pentru un triumf în cel de-al 17 Australian Open din carieră. Actualul număr 6
mondial a câștigat AO în 2009, a ajuns în sferturi în 2020 și 2021, iar acum este decis
să joace finala.
Nadal a făcut deja primul pas către titlu, impunându-se lejer în primul tur în fața
americanului Marcos Giron (66 ATP) - victorie în 3 seturi (6-1, 6-4, 6-1).
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