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Comunicat de Presa
Dragoș Gașpar, 11.05.2022

Morișca s-a pus în mișcare! Iașul celebrează tenisul într-o
companie mondială extrem de selectă! Doar 35 de orașe
din lume găzduiesc în același an turnee ATP și WTA!

O uriașă minge de tenis așezată în spatele a trei generoase ecrane și în
mijlocul celor șase vorbitori la conferința de presă desfășurată miercuri
la Primăria Iași a ținut parcă să le transmită invitaților că la Iași chiar pot
organizate evenimente care să atragă atenția lumii! „Concord Iași
Open”, cel mai important turneu ATP din România, a cules aprecieri la
superlativ încă de la prima sa ediție, în 2020, însă, în premieră, Iașul va
în acest an și gazda unui atractiv turneu feminin, „BCR Iași Open”,
așa că vreo trei luni de acum încolo cam se va vorbi limba tenisului prin
„dulcele târg”.

Maria Tudor, directorul de Comunicare al amintitelor turnee, a precizat că peste
două luni vom asista la primele schimburi de mingi de pe tabloul principal de
simplu al ediției a III-a a „Concord Iași Open”, turneu cu statut ATP Challenger
100, al cărui director de concurs este Andrei Pavel, cel care și-ar dorit să e
prezent la conferința de presă, dar se a ă la un turneu în Kazahstan cu elevii săi,
pe unii dintre ei urmând să-i vedem din nou jucând la Iași. Turneul ATP Challenger
100 va avea premii de 90.280 de euro și se va desfășura între 11 și 17 iulie, în
timp ce ediția inaugurală a „BCR Iași Open”, turneu WTA 125 cu premii în valoare
de 115.000 de dolari, este programată între 1 și 7 august, director de turneu ind
Daniel Dobre. Ambele evenimente vor organizate la Baza Sportivă Ciric.
Primarul Mihai Chirica a subliniat că n-a jucat niciodată tenis, dar acest lucru nu
l-a împiedicat să susțină turneul ATP Challenger încă din decembrie 2019, când
proiectul i-a fost prezentat de Andrei Oriță, proprietarul licenței de organizare, cel
care deține drepturile pentru trei ani și pentru turneul WTA 125.
„Nivelul atins la primele două ediții ATP probabil va depășit în acest an prin
atragerea turneului WTA. Țin să remarc dăruirea cu care echipa Concord s-a
implicat în cele două ediții, în 2020 și în 2021, ediții care n-au atras niciun scandal,
dar mereu au fost găsite soluțiile optime când apărea o cât de mică problemă.
Sper să putem asigura o tribună cu 500-1.000 de locuri pe terenul 2 pentru a
putea
urmărite în condiții optime meciurile din fazele superioare ale
competițiilor”, a declarat Mihai Chirica, care a semnat protocolul de colaborare
pentru cele două turnee alături de directorul operațional Gabriel Iftimoaie și de
Andrei Oriță.
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Semi nalele și nalele „Concord Iași Open” 2022 vor transmise de TVR Iași, în
timp ce meciurile de pe terenul central ale „BCR Iași Open” vor putea urmărite
pe DigiSport, însă organizatorii au ținut să menționeze că spectatorii care vor
prezenți în tribune vor bene cia de multe surprize.

Andrei Oriță i-a mulțumit primarului Chirica pentru susținere, a precizat că turneele
ieșene au ranking-uri de invidiat printre toate turneele din întreaga lume și a
dezvăluit un detaliu extrem de măgulitor pentru Iași.
„Iașul se a ă printre cele 35 de orașe din întreaga lume care găzduiesc în același
an atât un turneu ATP, cât și un turneu WTA. Ca și la edițiile precedente, și
turneele din acest an vor bune oportunități pentru tinerii jucători români, celor
mai promițători urmând să le oferim wild-card-uri. Sunt onorat de suportul
sponsorilor și partenerilor și le mulțumesc voluntarilor fără ajutorul cărora nu pot
organizate evenimente de asemenea anvergură”, a menționat Andrei Oriță,
reprezentantul Concord Service Center, sponsorul principal al turneului ATP
Challenger 100.
Sponsorul principal al turneului feminin a fost reprezentat de Nicoleta Grăjdeanu,
director zonal retail, care s-a declarat convinsă că atractivele turnee „vor atrage
atenția fanilor sportului alb”.
„Ne bucurăm să punem Iașul pe harta tenisului în această vară. BCR este un
suporter recunoscut, care consideră sportul, pe lângă educație în general, cea mai
bună investiție pentru viitor și o viață mai bună. Sper să avem cât mai mulți iubitori
ai sportului în tribune. Timp de o lună facem din Iași capitala sportului alb și îi
invităm în inima Moldovei pe toți cei care cred, la fel ca BCR, că încrederea
clădește încredere.”, a declarat Nicoleta Grăjdeanu, director regional Retail la
BCR.
Daniel Dobre s-a simțit la microfon ca-n zilele bune ca jucător sau ca antrenor al
Simonei Halep.
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„Acum zece ani am ajuns prima dată la Iași, iar acum sunt îndrăgostit de acest
oraș. Baza Sportivă Ciric s-a dezvoltat incredibil! Construită pentru tenisul amator
a ajuns în câțiva ani să e cadrul ideal pentru un nivel atât de înalt!

Jucătorii au fost impresionați de la prima ediție, din 2020, și vreau să u
mesagerul Federației Române de Tenis care le mulțumește lui Andrei Oriță,
primarului Mihai Chirica, Primăriei Iași și Consiliului Local. Anul aceste se pare că
vor depășite toate așteptările privind organizarea celor două turnee. Cei care vor
veni la meciuri vor impresionați de ce vor primi”, a menționat Daniel Dobre.
Dobre a dezvăluit că turneul feminin are două wild-card-uri cu care ar putea
aduse la „BCR Iași Open” jucătoare din primele cincizeci ale lumii, primul gând
îndreptându-se spre ucraineanca Elina Svitolina, dar a menționat și că ieșenii
Andreea Prisăcariu și Cezar Crețu vor primi invitații pe tablourile principale.
Directorul sportiv Adriana Varbanciu a dezvăluit câteva din surprize - „vom
organiza acțiuni recreative, va exista o zonă comercială, mâncare bună” -, iar
Maria Tudor a încheiat conferința de presă anunțând că pe 1 iunie va organizat
un eveniment pentru copii la Palas Mall, unde, printre alții, vor prezenți Andrei
Pavel, Daniel Dobre și câțiva jucători, și că multe surprize vor putea descoperite
pe paginile o ciale ale turneelor pe rețelele de socializare, pentru și pe site-ul
o cial.
Morișca tenisului s-a pus așadar în mișcare la Iași. Uriașa minge de la conferința
de presă va trona de acum în fața Primăriei pentru că Iașul celebrează tenisul așa
cum numai alte 34 de orașe din lume mai știu s-o facă!

Maria Tudor
Director Comunicare
maria@iasiopen.com
0744.756797
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@concordiasiopen
@bcriasiopen

