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Dragi prieteni,

Sunt încântat să vă urez bun venit la Winners Open 

WTA250! Acest turneu este un vis devenit realitate 

și un mare punct câștigat de Cluj-Napoca, un oraș 

care susține sportul și educația sportivă. Ne-am dorit 

demult să avem aici, la noi acasă, o competiție de o 

asemenea anvergură, cu jucătoare de talie mondială 

și sportive din România care ne-au surprins sezonul 

acesta cu rezultate deosebite.

Winners Open își face debutul în circuitul WTA și 

sperăm ca aceasta să fie prima din multele ediții pe 

care le vom găzdui la Winners Sports Club, locul în 

care de peste un deceniu promovăm tenisul, tinerele 

talente, profesioniștii, dar și amatorii pasionați de 

tenis. Am reușit să organizăm într-un timp record de 

3 luni acest turneu, iar mulțumirile mele merg către 

toți cei care au muncit susținut la acest proiect, 

voluntarilor, sponsorilor, autorităților locale și 

specialiștilor WTA care ne-au ghidat pașii.

Împărtășim cu voi pasiunea pentru sportul alb și sper 

ca aceste zile de turneu să se transforme în amintiri 

ale unei prime ediții de excepție a Winners Open. 

Directorul turneului Winners Open WTA250

)Patrick Ciorcila
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Dear Tennis Fans,

It gives me great pleasure to welcome 

you to Romania for the Winners Open, 

a new WTA tournament held in the 

magnificent and historic surroundings 

of Cluj-Napoca.

Last season presented significant 

challenges - to tennis, the sports 

industry and the world as a whole 

- and the WTA with everyone is 

still navigating safely through these 

unprecedented times. 

Whether you are with us at the 

beautiful Winners Sports Club or 

following the event remotely via 

broadcast or the Tour’s digital 

platforms, we hope you enjoy the 

action, entertainment and inspiration 

the athletes of the WTA provide. 

It’s because of our loyal fanbase 

that tennis is the leading global 

sport for women.

Stay safe. 
Sincerely, 

On behalf of the WTA, I would like 

to recognize the significant efforts 

and collaboration that has been 

required to stage the Winners 

Open during these unprecedented 

times. We extend our sincere 

appreciation and gratitude to all the 

sponsors, local suppliers, dedicated 

tournament staff and volunteers 

with special recognition to the 

government of Romania for their 

ongoing commitment to women’s 

professional tennis.

I hope you enjoy the Winners Open 

and it is with great hope that 2021 

will bring a return to normalcy in 

tennis and for the world.  I look 

forward to a long successful journey 

with everyone in Cluj-Napoca.

Steve Simon / Chairman & CEO
WTA – Women’s Tennis Association 
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Electricity consumption (in kWh/100km) combined 26,4–24,4; CO₂ emissions (in g/km) combined 0

Taycan Cross Turismo.
Soul, electried.

Centrul Porsche Bucureşti

B-dul Pipera, nr. 1/X, Voluntari 

Tel: 021.9911

E-mail: porsche@porsche.ro  

www.porsche-bucuresti.ro
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s-a născut din pasiunea pentru sport 

și tenis, iar în 2021, după doar o primă 

ediție, a intrat în marea familie a tenisului 

profesionist. Este momentan singurul 

turneu de tenis din România inclus în 

circuitul WTA și primul din Cluj.

Organizat în 1-8 august 2021, la Winners 

Sports Club, pe zgură, acesta reunește 32 

de jucătoare care se întrec la simplu și 16 

echipe joacă la dublu. Premiile puse în joc 

se ridică la 235,238 de dolari. Meciurile 

se vor desfășura pe cele 3 terenuri 

oficiale, cu spectatori. 

Pe terenul principal de joc a fost instalată o 

tribună cu o capacitate de 1.200 de locuri. 

Turneul este difuzat la nivel global, în peste 

150 de țări. În România, meciurile sunt 

transmise pe Digi Sport 2 și pe Look Sport. 

Jucătoarele au parte de un circuit special 

pentru a asigura măsurile de siguranță.

Nivel               Premii în bani               Suprafață                Meciuri simplu                 Meciuri dublu

$235,238 32CLAY 16

Winners 
Open

Electricity consumption (in kWh/100km) combined 26,4–24,4; CO₂ emissions (in g/km) combined 0
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Românce de valoare

Sunt 8 reprezentante ale tenisului 

românesc pe tabloul Winners Open. 

Toate se simt excelent pe zgură 

și toate vor încerca să păstreze în 

România trofeul pus în joc. 

Winners Open

se anunță o competiție de 

neuitat. Atât prin farmecul 

inestimabil al primei ediții, cât 

și prin calitatea jucătoarelor 

prezente pe tablou.

ANA BOGDAN
GABRIELA RUSE

EVELYNE TIRON

IRINA BARA

JAQUELINE CRISTIAN

MIRIAM BULGARU MIHAELA BUZARNESCU

ALEXANDRA DULGHERU
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Jucătoare de mare experiență

Cu siguranță că lista de start este 

dominată de prezența multor jucătoare 

de valoare, cu multe trucuri în tolbă 

și cu multă experiență în circuit. Sunt 

jucătoare capabile oricând să bată pe 

oricine, jucătoare care pot face dintr-un 

meci, în particular un meci pe zgură, un 

eveniment pe care fanii să-l uite cu greu. 

Tinere talente demne de urmărit:

martina trevisan Alizé Cornet

andrea petkovic

alexandra eala briana szabo
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singles draw

round of 8 quarter-finals
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arter-finals semifinals the final
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1 august
ora teren 

central
teren 2 teren 3

match 1

match 2

match 3

match 4

11:00 cs

cs

cs

cs

cs

cs

cs

cs

cs

cs

cs

cs

fb

fb

fb

winners open - schedule

luni,
2 august

ora teren 
central

teren 2 teren 3

match 1

match 2

match 3

match 4

11:00 mds

mds

mds

cs

cs

cs

mdd

cs

cs

cs

mdd

fb

fb

fb

match 5 mds 17:00 mdd mdd18:30

3 august
ora teren 

central
teren 2 teren 3

match 1

match 2

match 3

match 4

11:00 mds

mds

mds

mds

mds

mds

mds

mds

mds

mds

17:00 mdd

fb

fb

fb

match 5 mds mds18:30

miercuri,
4 august

ora teren 
central

teren 2 teren 3

match 1

match 2

match 3

match 4

11:00 mds

mds

mds - main draw simplu
mdd - main draw dublu
s - simplu
d - dublu

fb - follow by

mds

mdd

mdd

17:00 mdd

fb

fb

fb

match 5 mds18:30
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joi,
5 august

ora teren 
central

teren 2 teren 3

match 1

match 2

match 3

match 4

11:00

fb

fb

fb

match 5 18:30

vineri,
6 august

ora teren 
central

teren 2 teren 3

match 1

match 2

match 3

match 4

12:00

fb

fb

18:30

7 august
ora teren 

central
teren 2 teren 3

match 1

match 2

match 3

15:00

fb

fb

8 august
ora teren 

central
teren 2 teren 3

match 1 17:00 finala s.

winners open - schedule

mds

mds

mds

sferturi s.

sferturi s.

sferturi s.

sferturi s.

semifinala s.

semifinala s.

mdd

semifinala d.

semifinala d.

finala d.

 

mdd

mdd

mds

17:00 mdd

fb - follow by

mds - main draw simplu
mdd - main draw dublu
s - simplu
d - dublu
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doubles draw

1

2

3

4

5

6

7

8
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www.visitcluj.ro

Vibrant and dynamic, Cluj-Napoca harmoniously blends the cultural heritage 
of the historical region of Transylvania with the innovative spirit of the local 
community. 

Considered Europe's friendliest city towards foreigners, in the last decade 
Cluj-Napoca has had the most dynamic evolution in Romania, being recognised 
as the European Youth Capital in 2015, an European City of Sports in 2018 and 
a runner-up city in the European Capital of Innovation 2020. 

Once you connect to the pulse of the city, you will see why Cluj-Napoca is 
considered the Heart of Transylvania.

It's so good to have you here in Cluj-Napoca! It is regarded as the cultural 
and economic capital of Transylvania, a city where citizens learned the art of 
living together. 

WELCOME TO THE HEART OF

TRANSYLVANIA!
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Tenisul a revenit în forță cu Winners Open, 

în 2020! După luni de pauză, am invitat 

6 tinere talente pe terenul de zgură, la 

Winners Sports Club Cluj, într-un turneu 

amical, dar cu miză mare: 10.000 de 

dolari a fost premiul cel mare. În plus, 

câștigătoarea a avut șansa să joace într-

un meci demostrativ de dublu alături 

de Marius Copil, Simona Halep și Horia 

Tecău. Irina Begu, Jaqueline Cristian, 

Irina Bară, Gabriela Ruse, Georgia Crăciun 

și Miriam Bulgaru au spus DA provocării. 

Jucătoarele au dat tot ce au avut mai 

bun pe teren și am putut urmări meciuri 

pline de emoție, multe cu rezultate 

surprinzătoare. Gabriela Ruse a fost marea 

câștigătoare a turneului Winners Open.

  

Marius Copil: Încă o acțiune 

frumoasă la Cluj marca Sports 

Festival. Mulțumesc pentru că 

ne-ați dat ocazia că în această 

perioada dificilă să ne amintim cât 

de frumos este să fii pe teren alături 

de oameni dragi, Gabriela Ruse, 

Simona Halep, Horia Tecău.

wo 2020
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Simona Halep: A fost o plăcere să vin la Cluj 

și să intru din nou pe teren după o perioadă 

foarte dificilă pentru toată lumea. Și în 

2019 la Sports Festival am trăit un moment 

deosebit și o seară minunată cu toată emoția 

evenimentului, filmulețul cu părinții mei… Eu 

nu prea plâng pe teren, dar toate emoțiile au 

fost foarte profunde.

Horia Tecău: It felt great to be back on the 

tennis court with these guys, Simona Halep, 

Marius Copil, Gabriela Ruse! I really missed it 

and I’m grateful to the organizers for doing 

such a great job with this event! You made it 

possible and safe for everybody!

Gabriela Ruse: Eu nu am tratat 

Winners Open că fiind un 

turneu amical. Am încercat să 

dau tot ce am avut mai bun în 

mine. Mă bucur enorm de mult 

că am avut ocazia să joc 

meciul demonstrativ cu mari 

nume ale tenisului.
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Winners Sports Club este cel mai 

modern club din Transilvania. Aflat lângă Parcul 

Rozelor, într-o zona semi-centrală, plină de 

verdeață, complexul dispune de 8 terenuri 

de zgura roșie, 3 terenuri de padel, 1 teren 

de fotbal cu suprafață sintetică, 2 terenuri 

de tenis cu piciorul, restaurant cu terasă și o 

parcare încăpătoare.

Locația a fost complet transformată pentru 

turneul de tenis Winners Open WTA250. A 

fost creat un circuit separat pentru jucătoare, 

iar terenul din fața terasei a devenit teren 

principal. În total, vor fi amenajate 3 terenuri 

de joc și 2 terenuri de antrenament. Terenul 

principal va dispune de o tribună cu o 

capacitate de 1200 de locuri. 

Activități Winners Sports Club

Winners Sports Club a devenit în decursul 

anilor un pilon principal de promovare și 

popularizare a tenisului, atât în rândul adulților, 

cât și al copiilor. Antrenorii pregătesc atât 

amatori, cât și sportivi de performanță. 

Turnee de tenis

WSC este clubul cu cel mai bogat sezon 

competițional din România, organizând anual 

aprox. 16 competiții de profil. Aceste turnee 

reprezintă o adevărată rampă de lansare 

pentru tinerii jucători: Florin Mergea a fost unul 
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din jucătorii care și-au relansat carieră 

în tenis câștigând un turneu futures la 

Winners Sports Club în 2011 pentru că, 

la distanță de doar 3 ani, să ajungă nr. 

7 ATP la dublu.

Școală de tenis

WSC este locul unde se pregătesc 

amatorii și sportivii profesioniști din 

sport. Sistem de antrenament folosit 

este adaptat copiilor. O parte din elevii 

Școlii de Tenis Winners sunt acum 

jucători profesioniști cu rezultate 

foarte bune la turneele naționale și 

internaționale. Unul dintre ei este 

Briana Szabo. În vârstă de 15 ani, ea a 

continuat antrenamentele la Winners 

Sports Club și a câștigat deja primele 

puncte WTA.

Turneele de amatori

WSC este locul perfect pentru toți 

cei care iubesc sportul alb și care se 

relaxează în timpul liber pe terenul 

de zgură. În medie, pe an participa 

aproximativ 300 de jucători la 

aceste turnee.

Winners Academy

Programul de performanță în sport 

prin care WSC susține tinerii jucători 

– Winners Sports Club crede în 

tinerele talente și știe cât este de 

importantă susținerea lor la începutul 

carierei de sportiv, dar și pe parcurs. 

Momentan 4 sportivi sunt beneficiari 

ai programului de performanță în 

sport Winners Academy.

Winners Summer Camp

Tabăra de vara sportivă adresată 

copiilor cu vârste între 7 și 11 ani 

se organizează anual, în perioada 

iunie – septembrie. La ea participa 

aproximativ 300 de copii care 

beneficiază zilnic de un program mixt 

de activități sportive și educative sub 

îndrumarea instructorilor specializați. 
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Radkla Leimeritz, fotografa din Los Angeles 

de origine cehă care a pozat marile celebrități 

de la Hollywood și care a dezvoltat în ultimii 

ani o pasiune pentru jucătorii profesioniști 

de tenis, a venit la turneul WTA din Cluj, la 

invitația Porsche Inter Auto România. Ea a avut 

vernisajul unei expoziții cu 22 de fotografii, în 

premieră pe țară. 

Celebra fotografă a surprins în instantanee 

pe mulți dintre marii artiști ai lumii precum: 

Kirsten Dunst, Catherine Zeta Jones, Emma 

Thompson, Donald Sutherland, Pedro Pascal, 

Rita Ora sau Mary J. Blidge, iar fotografiile ei 

au apărut pe coperțile unor reviste celebre 

cum ar fi: Variety, Elle și Vanity Fair. Unul dintre 

celebrele pictoriale realizate de Radka a fost 

chiar la începuturile carierei sale în industria 

fotografiei de fashion, cu celebra actriță Nicole 

Kidman. Din acesta, poza apărută pe coperta 

revistei Variety a devenit emblematică.

Celebra 
fotografa Radka 
Leimeritz, la 
Winners Open
*powered by Porsche
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În urmă cu 3 ani, Radka a pus prima dată 

mâna pe o rachetă de tenis și a fost rapid 

fascinată de acest sport. A devenit interesată 

de surprinderea unor instantanee artistice cu 

sportivi profesioniști. Acum, colaborează cu 

WTA și revista Racquet, iar pozele ei adună 

mii de aprecieri pe internet. Una dintre marile 

jucătoare de tenis pozate de ea este Simona 

Halep, iar colecția sa a fost completată la 

Winners Open, unde a realizat poze cu Ana 

Bogdan, Jaqueline Cristian și Briana Szabo.

”Nu numai că Porsche Taycan este mașina 

oficială a turneului de tenis din Cluj, dar 

valorificând legăturile strânse dintre 

Porsche și lumea tenisului, am reușit să 

aducem în metropola transilvană și un 

invitat special – fotografa Radka Leimeritz, 

un nume sonor în lumea fotografiei de 

modă, dar și a celei de tenis, la nivel 

global,” mai spune Alin Tapalagă, director 

general Porsche Inter Auto, importator al 

mărcii Porsche în România.
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Vizual WTA 

Open to Green! 
Open to Winners! 
Open to Greeners! 
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stand
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box
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SCREENING REGINA MARIA

AMBULANCE REGINA MARIA
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see 
you
soon.

thank
you!


