Praha, 10. září 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA
WTA Ostrava, J&T Banka Ostrava Open 2020
Vážení přátelé, zástupci médií,
dovolujeme si oznámit konání dalšího významného tenisového turnaje na území České republiky.
Český tenis dostal mimořádnou příležitost uspořádat v průběhu října 2020 klání ženského profesionálního
okruhu WTA. Ta nastala díky současné situaci v době koronavirové pandemie, kdy bylo po celém světě
zrušeno několik desítek turnajů.
Zároveň díky velmi dobrým zkušenostem a vysokému standardu organizace tenisových eventů, které se
uskutečnily v pražských tenisových areálech v průběhu letošního léta, se objevila nabídka uspořádat na
českém území ještě jeden prestižní turnaj.
Do kalendáře WTA se nově řadí J&T Banka Ostrava Open 2020 a uskuteční se ve dnech 17. – 25. října.
Místem konání bude Ostravar Aréna. Turnaj nahrazuje původně plánovaný Zhengzhou Open a bude patřit do
kategorie Premier.
„Je to obrovské ocenění práce celého českého tenisu, který jako jeden z prvních v průběhu koronavirové
pandemie dokázal v Evropě úspěšně spustit tenisové dění,“ říká Tomáš Petera ze společnosti Perinvest
Group, jenž se postará o organizaci turnaje. Pořadatelství jí bylo svěřeno společností APG, která je držitelem
licence turnajů Women's Tennis Association (WTA).
Turnaj obchodně a organizačně zaštítí společně s Perinvestem také agentura PR Stars a společnost TK Plus,
která bude zajišťovat marketing. „Je to velmi významný a složitý projekt, který chceme zvládnout navzdory
krátkému času na přípravu. Proto jsme oslovili partnery, kteří mají zkušenosti z podobných akcí a věříme v
úspěšný cíl,“ dodává Tomáš Petera.
Světový ženský tenis se do Ostravy vrátí po 20 měsících, Ostravar Aréna je totiž tradičním domácím
prostředím českého fedcupového týmu.
Vzhledem ke kategorii turnaje, na kterém budou hráčky usilovat až o 470 bodů do žebříčku WTA, se jedná o
jednu z nejprestižnějších tenisových událostí, která se na českém území uskuteční. Zároveň bude bez
jakéhokoliv limitu umožněn libovolný start hráček z TOP 10 světového žebříčku, což garantuje velmi vysokou
kvalitu herního pole včetně zastoupení nejlepších českých tenistek.
Generálním partnerem turnaje se stala J&T Banka, která tenisové dění v České republice podporuje už řadu
let. „Českému tenisu fandíme dlouhodobě. V této obtížné situaci jsme pak o to více rádi, že můžeme být
partnerem a podílet se na tak významné sportovní události, která domácímu publiku představí to nejlepší ze
světového ženského tenisu,“ říká Igor Kováč, člen představenstva J&T Banky, generálního partnera turnaje.
V blízké době také očekávejte pozvánku na tiskovou konferenci, na které budete srdečně vítáni.
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