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Rio Open to receive world tennis stars
The sixth edition of the Rio Open, the largest tennis tournament in South America, begins on
the 18th at Jockey Club Brasileiro, in the South side of Rio de Janeiro. For seven days, the public
will see the play of names such as Austrian Dominic Thiem, number 8 in the ATP rankings,
defending champion Diego Schwartzman and Italian Fabio Fognini, a favorite of the Brazilian
public. Tickets are available online at www.tudus.com.br/rioopen, worth from $ 30 to $ 490
Reais.

http://www.rioopen.com/en/gallery-2018/

The main singles tournament will feature three top 20 players, all experts on clay, the type of
court of the Rio Open. Dominic Thiem was Roland Garros runner-up in 2018 and was the tennis
player with the most wins on clay in 2018, with 30. The 25-year-old Austrian beat Rafael Nadal
three times on clay, a rare feat shared only with Gaston Gaudio and Novak Djokovic. In 2017,
he won the Rio Open without losing a single set. Thiem will make his fourth appearance in a
row at the tournament.
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Irreverent, Fabio Fognini is one of the Carioca fans favorites. At 31, the Italian is currently
having one of the best times in his career. He is currently number 13 in the ATP rankings, his
best position ever, after winning three titles in 2018. Fognini also has a history at the Rio Open.
He is the player with the most wins in the tournament (11) and was runner-up in 2015 after
beating Nadal in the semifinals.

@fabiofogna | Facebook

One of the best in South America, Diego Schwartzman has also gotten fans in Rio de Janeiro.
Standing only at 1.70m tall, “Peque” impresses with his heart and his skills. The Argentine won
the last edition of the Rio Open and later reached the Roland Garros quarterfinals. “It is a
privilege to have three of the world’s top clay players such as Thiem, Schwartzman and
Fognini. It is a guaranteed show for all tastes,” says Luiz Carvalho, the tournament director.
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It is worth mentioning that the Rio Open is the first ATP World Tour 500 in Brazilian history and
is part of the selected group of 13 tournaments named ATP 500, and one of the 22 biggest
tournaments in the ATP calendar, which credits it as the largest annual sporting event in Rio de
Janeiro and one of the few ATP 500 tournaments in the world played on clay.
In addition to the matches, which take place in nine clay courts, including the Center Court
with a 6,200-seat capacity, the public will have an interactive area with approximately 10,000
square meters, the Leblon Boulevard, with several attractions for those who visit the
tournament, an area with stands, shops, food courts and entertainment options. The Rio Open
Square will feature concerts and a giant TV screen.
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Rio Open recebe astros do tênis mundial
A sexta edição do Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, será aberta no dia 18,
no Jockey Club Brasileiro, zona Sul do Rio de Janeiro. Durante sete dias, o público verá em ação
nomes como o austríaco Dominic Thiem, número 8 do mundo, o atual campeão Diego
Schwartzman e o italiano Fabio Fognini, um dos favoritos do público brasileiro. Os ingressos
estão à venda pela internet (www.tudus.com.br/rioopen), com valores que variam entre R$30
e R$490.
A chave principal de simples contará com três jogadores top 20, todos craques do saibro, o
piso do Rio Open. Dominic Thiem foi vice-campeão de Roland Garros em 2018 e foi o tenista

que mais ganhou jogos na terra batida em 2018 (30). O austríaco de 25 anos tem três vitórias
contra Rafael Nadal na superfície, um feito raro compartilhado apenas com Gaston Gaudio e
Novak Djokovic. Em 2017, ele ganhou o Rio Open sem perder sets. Thiem fará sua quarta
participação seguida no torneio.
Irreverente, Fabio Fognini é um dos queridos da torcida carioca. Aos 31 anos, o italiano vive
um dos melhores momentos da sua carreira. É o atual número 13 do mundo, seu melhor
ranking, após vencer três títulos em 2018. No Rio Open, Fognini também tem história. Ele é o
jogador com mais vitórias no torneio (11) e foi vice-campeão em 2015 após derrotar Nadal na
semifinal.
Grande destaque do tênis sul-americano, Diego Schwartzman também conquistou fãs no Rio
de Janeiro. Com apenas 1,70m de altura, o “Peque” impressiona pela garra e pela técnica. O
argentino ganhou a última edição do Rio Open e depois chegou às quartas de final de Roland
Garros. “É um privilégio ter três dos melhores jogadores do mundo no saibro, como Thiem,
Schwartzman e Fognini. É garantia de espetáculo para todos os gostos”, afirma Luiz Carvalho,
diretor do torneio.
Vale ressaltar que o Rio Open é o primeiro ATP World Tour 500 da história do Brasil e integra o
seleto grupo de 13 torneios denominados ATP 500, sendo um dos 22 mais importantes do
calendário da ATP. Isso o credencia como o maior evento esportivo anual do Rio de Janeiro e
um dos únicos torneios ATP 500 de saibro no mundo.
Além dos jogos, que acontecem nas nove quadras de saibro − sendo uma delas a arena central,
com capacidade para 6.200 pessoas − o público terá uma área interativa de aproximadamente
10 mil metros quadrados, o Leblon Boulevard. O espaço oferece atrações para quem for ao
Jockey, com stands, lojas e opções entretenimento e gastronomia. A Praça Rio Open conta
com shows e um telão gigante.
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