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F A Z A K A S  A N N A M A R I

A rendezvénynek 1978 óta a 
New York-i Flushing Me-
adowsban található USTA 

Billie Jean King National Tennis 
Center ad otthont. Nevét a négysze-
res US Open-bajnok amerikai teni-
szezőnőről kapta.

A helyszínt személygépkocsival 
vagy tömegközlekedési eszközökkel 
lehet megközelíteni. Ha személyau-
tóval megy az ember, a létesítmény 
közelében már hatalmas dugók ala-
kulnak ki, és elképzelhető, hogy a 
mérkőzés végét csípi csak el. Amúgy 
a 35 dolláros parkolási díj igazán 
csekélység a 170–3500 dollár között 
mozgó napijegyárakhoz képest.

A Wall Streetről indulva metró-
val egy óra alatt jutottam el a US 
Openre úgy, hogy induláskor csak 
a célt tudtam, a telefonom elrom-
lott, ráadásul angoltudásom sem 
a legfényesebb… Váltani csak egy 

helyen kellett, és hamar megnyu-
godtam, hogy odatalálok, mivel a 
szerelvényen utazók háromnegyede 
a US Openre igyekezett. Szerbekkel 
utaztam együtt a vonaton, jöttek 
kedvencüknek, Novak Djokovicnak 
szurkolni, aki aznap este kilenc órá-
tól játszotta a negyeddöntőt a Roger 
Federert búcsúztató John Millman 
ellen. Nemegyszer átfutott az agya-
mon, hogy ha a svájci teniszcsillag 
nem esik ki, akkor egy Federer–Djo-
kovic mérkőzést nézhettem volna 
meg.

A biztonság mindenekelőtt

A Meets megállóban a szerelvény 
kiürült, és emberek százai hömpö-
lyögtek egy szélesebb, a parkoló 
fölött átívelő fahídon a létesítmény 
felé. A belépéshez először egy, a rep-
térivel azonos biztonsági ellenőr-
zésen esett át mindenki, a csoma-
gokat külön tálcákban vizsgálták 
meg. Mindenki csak a biztonsági 
kapukon keresztül léphetett be a 
helyszínre. Ezt követően a jegyeket 
ellenőrizték. A procedúra csupán 
két percet vett igénybe, különösebb 
sorbaállás nélkül.

Bent az először ide látogatók 
csapdájába estem én is, folyama-

tosan fényképezgettem, holott már 
elkezdődött az amerikai Madison 
Keys és a spanyol Carla Suárez-Na-
varro mérkőzése. A sétányok, a bá-
rok, teraszok mind tele voltak, és 
természetesen bármerre néztél, kép-
ernyőkön akadt meg a szemed. Mi-
vel még nagyon meleg volt, sokan a 
szökőkút partján ültek, és kivetítőn 
nézték a női negyeddöntőt.

A mérkőzés helyszíne az Arthur 
Ashe Stadion elnevezésű center 
pálya volt, de ezzel párhuzamosan 
a különböző pályákon junior női, 
férfi , valamint páros meccsek is zaj-
lottak. Azért a legnagyobb érdeklő-
dés a női negyeddöntő iránt volt.

A mintegy 23 700 férőhellyel ren-
delkező Arthur Ashe Stadion önma-
gában lenyűgöző látvány, a világ leg-
nagyobb teniszstadionja. A médiának 
az utolsó szinten két elkülönített rész 
van fenntartva, míg a középső rész a 
különleges bánásmódban részesülő 
vendégeké (VIP) volt. 

A folyosókon étkezők, bor- és 
sörpultok sorakoznak. A harapni-
valók nem sokkal drágábbak, mint 
a belvárosban, viszont egy pohár 
sört 11 dollárért, egy pohár bort 15 
dollárért, míg egy koktélt 17 dollá-
rért mérnek. Itt viszont már kígyózó 
sorokkal találkozunk.

Hozzáértő közönség

A női mérkőzés nem volt annyira iz-
galmas, az amerikai színekben ját-
szó Madison Keys viszonylag gyor-
san búcsúztatta spanyol ellenfelét. 
A hazai közönség előtt szereplő játé-
kosnak végig drukkolt a közönség, 
és viharos tapssal jutalmazott egy-
egy szép, megnyert labdamenetet. 
Végül a nézők vágya valóra vált, 
Keys két játszmában, 6:4, 6:3 arány-
ban nyert.

A női mérkőzés után a férfi  ne-
gyeddöntő következett, és a meccs 
kezdésére már abból is lehetett kö-
vetkeztetni, hogy a kinti teraszok, 
bárok és – a még mindig tartó hőség 
ellenére – a szökőkutak környéke is 
kiürült, a terem pedig színültig meg-
telt.

A US Openen nagy népszerű-
ségnek örvend Djokovic, de elég 
sok ausztrál is jelen volt honfi társát 
biztatni. A mérkőzésen sok szép és 
látványos labdamenet volt, ame-
lyeket a közönség – a nyerő féltől 
függetlenül – nagy tapssal díjazott. 
Djokovic olykor-olykor a rá nem any-
nyira jellemző ideges játékot hozta, 
ami mindig pontvesztéshez vezetett.

A tíz nap fáradtsága, valamint 
a nagyon nagy meleg mindenképp 

rányomta bélyegét a két teniszező 
játékára. A mérkőzés kezdetekor 
28 Celsius-fok körüli hőmérsékle-
tet mutattak a hőmérők, viszont a 
magas páratartalom miatt ez sok-
kal többnek tűnt. Djokovic kétszer, 
míg Millman háromszor cserélte át 
a mezét. A mérkőzést végül három 
játszmában, 6:3, 6:4, 6:4 arányban a 
szerb játékos nyerte, aki aztán meg 
sem állt a végső győzelemig. A 3 óra 
15 perces fi náléban Djokovic három 
játszmában megverte a 2009-es baj-
nok Juan Martín del Potrót, ezzel 
harmadszor nyerte meg a US Opent, 
és pályafutása 14. Grand Slam-tor-
na-győzelmét ünnepelheti. A női 
páros döntőjében a 2. helyen kiemelt 
Babos Tímea–Kristina Mladenovic 
magyar–francia kettős döntő szett 
tie-breakben kikapott a 13. helyen 
rangsorolt Ashleigh Barty–Coco 
Vandeweghe ausztrál–amerikai pá-
rostól. A mérkőzésen Baboséknak 
három meccslabdájuk volt, ám Bar-
tyék mindet hárítani tudták.

US Open, férfi  egyes, döntő: 
Djokovic (szerb, 6.)–Del Potro (ar-
gentin, 3.) 6:3, 7:6 (7–4), 6:3.

Női páros, döntő:  Barty, Van-
deweghe (ausztrál, amerikai, 13.)–
Babos, Mladenovic (magyar, fran-
cia, 2.) 3:6, 7:6 (7–2), 7:6 (8–6).

A US Openen jártunk
Helyszíni élménybeszámoló az év utolsó Grand Slam-tornájáról

7.00 Tenisz, WTA-torna, Hirosima (Digi Sport 2)
14.30 Sznúker, Mesterek Tornája, Sanghaj 
          (Eurosport 1)
16.00 Országúti kerékpár, La Vuelta (Eurosport 1) 
19.30 Labdarúgás, Román Kupa: Rapid–Daco-Getica 
          (Digi Sport 2)
19.00 Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező: 
           Románia–Bosznia (Pro X)
19.00 Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező: 
          Magyarország–Belgium (M4 Sport)
21.45 Férfi kézilabda, Seha Liga: Zagreb–Steaua 
          (Digi Sport 2)
21.45 Labdarúgás, Nemzetek Ligája: Magyarország–Görögország 
          (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A magyar labdarúgó-válogatott 
zárt kapuk mögött és győzel-

mi kényszerben játssza első hazai 
mérkőzését ma este a görögök ellen 
a Nemzetek Ligájában. A sorozatot a 
világranglistán 42. görögök kezdték 
jobban: 1–0-ra nyertek Észtországban, 
míg Marco Rossi szövetségi kapitány 
együttese – amely 51. a rangsorban – 
ugyancsak 1–0-s vereséget szenvedett 
Tamperében a fi nnek vendégeként.

A Groupama Arénában romániai 
idő szerint 21.45-kor kezdődő össze-

csapást – amelynek játékvezetője a 
fehérorosz Alekszej Kulbakov lesz 
– annak a büntetésnek a nyomán 
rendezik nézők nélkül, amelyet az 
Európai Labdarúgó Szövetség még a 
románok elleni, 2015-ös Európa-baj-
noki selejtezőn történtek miatt sza-
bott ki.

Francia siker a hollandok ellen

A világbajnok Franciaország hazai 
pályán 2–1-re legyőzte Hollandiát 

a Nemzetek Ligája A divíziójának 1. 
csoportjában. A B divízióban nyert 
Ukrajna és Dánia, a C-ben Szlovénia 
kikapott Cipruson, a D-ben pedig 
Liechtenstein legyűrte Gibraltárt. 
A vasárnap esti eredmények: Fran-
ciaország–Hollandia 2–1 (1–0), Uk-
rajna–Szlovákia 1–0 (0–0), Dánia–
Wales 2–0 (1–0), Bulgária–Norvégia 
1–0 (0–0), Ciprus–Szlovénia 2–1 (0–
0), Grúzia–Lettország 1–0 (0–0), Ma-
cedónia–Örményország 2–0 (0–0), 
Liechtenstein–Gibraltár 2–0 (1–0).

Hazai pályán, nézők nélkül a magyar válogatott

• Lassan tíz éve már 
annak, hogy egy 
nemzetközi nyílt te-
niszbajnokságon való 
részvétel is felkerült a 
bakancslistámra. Soha 
nem gondoltam vol-
na, hogy épp az egyik 
legtávolabbira jutok 
majd el. Augusztus 
27. és szeptember 9. 
között rendezték meg 
az év utolsó Grand 
Slam-tornáját, a US 
Opent. Mivel a családi 
nyaralás épp akkorra 
volt betervezve, így 
nem hagyhattam ki 
ezt a talán soha vissza 
nem térő alkalmat.
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