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Djokovič usiluje o rekordy
zranění? Sledujte tenisové hvězdy na Turnaji mistrů díky
 
 
Londýn opět hostí na nablýskaném podniku nejlepší tenisty světa. Začal prestižní Turnaj 

mistrů.Největším favoritem je NovakDjokovič ze Srbska, který může ziskem šestého titulu překonat 

švýcarskou legendu Rogera Federera. Španěl Rafael Nadal 

Může překvapit ve finále sezony někdo z nováčků? Odpověď se dozvíte p

televizního operátora DIGI TV, který z tenisového Turnaje mistrů divákům nabízí přímé přenosy.

 

Los určil, že fanoušci uvidí souboj Djokoviče s Federerem už v

BjörnaBorga rakouský tenista Dominik Thiem a Matteo Berrettini, debutant z Itálie. Ve skupině Andreho 

Agassiho jsou s Nadalem další dva nováčci 

obhájce vítězství Alexander Zverev. 

 

V pondělí 11. listopadu si můžete na DIGI Sport 3 HD naladit nejprve od 15 hodin duel Tsitsipase s 

Medveděvem a večer od 21 hodin

loňský Turnaj mistrů také kvůli zranění, 

minulého podniku v Paříži. Nadal potřebuje k udržení postu světové jedničky postoupit ze skupiny do semifinále.

 

Djokovič musí dojít minimálně do finále, aby mě

Srbovi by se to povedlo už pošesté v kariéře, což dokázal jen Američan PeteSampras. 

extrémně náročnou výzvu, protože moji soupeři jsou vynikající hráči. Pokud bych ukončil 

bylo něco fantastického. Je to motivace a každodenní cíl,

Australian Open a Wimbledonu. 

 

Srbský tenista zahájil svou misi úspěšně, když 

druhém nedělním utkání ovládl kurt v londýnské O

potvrdil, že na Federera umí. Švýcarského veterána porazil potřetí v sezoně a vzájemnou bilanci vylepšil na 5

 

Kromě zmíněné hvězdné trojice a loňského šampiona Zvereva se může mezi kandidáty na zisk trofeje řadit také 

Rus Medveděv, který letos získal čtyři tituly, hrál devětkrát finále a má na kontě 59 vyhraných zápasů, nejvíce 

ze všech v sezoně. „Jsem nadšený, že jsem tady, a ch

během roku z 16. místa žebříčku ATP až na pozici číslo čtyři.
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Djokovič usiluje o rekordy, ale Federera potká už ve skupině. 
tenisové hvězdy na Turnaji mistrů díky

nablýskaném podniku nejlepší tenisty světa. Začal prestižní Turnaj 

Největším favoritem je NovakDjokovič ze Srbska, který může ziskem šestého titulu překonat 

švýcarskou legendu Rogera Federera. Španěl Rafael Nadal – lídr žebříčku ATP 

Může překvapit ve finále sezony někdo z nováčků? Odpověď se dozvíte p

GI TV, který z tenisového Turnaje mistrů divákům nabízí přímé přenosy.

Los určil, že fanoušci uvidí souboj Djokoviče s Federerem už v úvodní fázi turnaje. Spolu s nimi jsou ve skupině 

BjörnaBorga rakouský tenista Dominik Thiem a Matteo Berrettini, debutant z Itálie. Ve skupině Andreho 

Agassiho jsou s Nadalem další dva nováčci - StéfanosTsitsipas z Řecka a Rus Daniil Medveděv 

 

V pondělí 11. listopadu si můžete na DIGI Sport 3 HD naladit nejprve od 15 hodin duel Tsitsipase s 

od 21 hodin se představí Nadal proti Zverevovi. Španělského

kvůli zranění, v Londýně trápí zdravotní stav. Kvůli zranění břišního svalu odstoupil z 

minulého podniku v Paříži. Nadal potřebuje k udržení postu světové jedničky postoupit ze skupiny do semifinále.

Djokovič musí dojít minimálně do finále, aby měl šanci Nadala předstihnout a zakončit rok na tenisovém trůnu. 

pošesté v kariéře, což dokázal jen Američan PeteSampras. 

extrémně náročnou výzvu, protože moji soupeři jsou vynikající hráči. Pokud bych ukončil 

e to motivace a každodenní cíl,“ prohlásil před startem

úspěšně, když smetl Berrettiniho za 63 minut. Ital uhrál pouhé 

druhém nedělním utkání ovládl kurt v londýnské O2 areně na úkor favorita Thiem. Rakušan vítězstvím 7:5, 7:5 

potvrdil, že na Federera umí. Švýcarského veterána porazil potřetí v sezoně a vzájemnou bilanci vylepšil na 5

trojice a loňského šampiona Zvereva se může mezi kandidáty na zisk trofeje řadit také 

etos získal čtyři tituly, hrál devětkrát finále a má na kontě 59 vyhraných zápasů, nejvíce 

Jsem nadšený, že jsem tady, a chci dál pracovat a zlepšovat se,

během roku z 16. místa žebříčku ATP až na pozici číslo čtyři. 

 

Federera potká už ve skupině. Porazí Nadal 
tenisové hvězdy na Turnaji mistrů díky DIGI TV! 

nablýskaném podniku nejlepší tenisty světa. Začal prestižní Turnaj 

Největším favoritem je NovakDjokovič ze Srbska, který může ziskem šestého titulu překonat 

lídr žebříčku ATP – bojuje se zraněním. 

Může překvapit ve finále sezony někdo z nováčků? Odpověď se dozvíte prostřednictvím českého 

GI TV, který z tenisového Turnaje mistrů divákům nabízí přímé přenosy. 

úvodní fázi turnaje. Spolu s nimi jsou ve skupině 

BjörnaBorga rakouský tenista Dominik Thiem a Matteo Berrettini, debutant z Itálie. Ve skupině Andreho 

StéfanosTsitsipas z Řecka a Rus Daniil Medveděv - i německý 

V pondělí 11. listopadu si můžete na DIGI Sport 3 HD naladit nejprve od 15 hodin duel Tsitsipase s 

Nadal proti Zverevovi. Španělského hráče, který vynechal 

v Londýně trápí zdravotní stav. Kvůli zranění břišního svalu odstoupil z 

minulého podniku v Paříži. Nadal potřebuje k udržení postu světové jedničky postoupit ze skupiny do semifinále. 

l šanci Nadala předstihnout a zakončit rok na tenisovém trůnu. 

pošesté v kariéře, což dokázal jen Američan PeteSampras. „Mám před sebou 

extrémně náročnou výzvu, protože moji soupeři jsou vynikající hráči. Pokud bych ukončil sezonu první, tak by to 

rohlásil před startemDjokovič, letošní vítěz 

smetl Berrettiniho za 63 minut. Ital uhrál pouhé tři gamy. Ve 

na úkor favorita Thiem. Rakušan vítězstvím 7:5, 7:5 

potvrdil, že na Federera umí. Švýcarského veterána porazil potřetí v sezoně a vzájemnou bilanci vylepšil na 5-2. 

trojice a loňského šampiona Zvereva se může mezi kandidáty na zisk trofeje řadit také 

etos získal čtyři tituly, hrál devětkrát finále a má na kontě 59 vyhraných zápasů, nejvíce 

dál pracovat a zlepšovat se,“ řekl muž, jenž poskočil 



Program 

Daniil Medveděv (4-Rus.) vs. StéfanosTsitsipas (6

Rafael Nadal (1-Šp.) vs. Alexander Zverev

Roger Federer (3-Švýc.) vs. Matteo Berrettini (8

NovakDjokovič (2-Srb.) vs. Dominic Thiem (5

 

Dvouhry začínají každý den na DIGI Sport 3 HD

představí také slovenský tenista Filip Polášek. 

každý s každým a dva nejlepší ze skupiny postoupí do semifinále. 

neděli od 19 hodin.  

 

 

O DIGI CZ 

Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR 

obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce j

dokumentárních kanálů také atraktivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

nově na stanici Premier Sport HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou PremierLeague, německou 

Bundesligu, italskou Sérii A, španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle 

nezávislého hodnocení Cnews.cz nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem 

pevného internetového připojení DIGI internet a

Společnost na českém trhu působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina 

LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou sp

všechny daně, včetně daně z příjmu, jsou odváděny v ČR.

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí LAMA ENERGY GROUP (
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StéfanosTsitsipas (6-Řec.) pondělí 15:00 DIGI Sport 3 HD

Alexander Zverev (7-Něm.) pondělí 21:00 DIGI Sport 3 HD

Matteo Berrettini (8-It.) úterý 15:00 DIGI Sport 3 HD

vs. Dominic Thiem (5-Rak.) úterý 21:00 DIGI Sport 3 HD

na DIGI Sport 3 HD v 15 a 21 hodin. Předchází jim souboje ve čtyřhře, kde se 

slovenský tenista Filip Polášek. Další rozpis bude znám v průběhu t

e skupiny postoupí do semifinále. Finále je na programu 

Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize a televize přes internet pod 

V jejich programové nabídce je kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

vní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou PremierLeague, německou 

Bundesligu, italskou Sérii A, španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle 

nezávislého hodnocení Cnews.cz nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem 

pevného internetového připojení DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. 

Společnost na českém trhu působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina 

LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou sp

příjmu, jsou odváděny v ČR. 

: Mgr. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí LAMA ENERGY GROUP (cirtek@lamagroup.cz

 

DIGI Sport 3 HD 

DIGI Sport 3 HD 

DIGI Sport 3 HD 

DIGI Sport 3 HD 

v 15 a 21 hodin. Předchází jim souboje ve čtyřhře, kde se 

Další rozpis bude znám v průběhu turnaje. Ve skupině hraje 

Finále je na programu DIGI Sport 3 HDv 

služby satelitní televize a televize přes internet pod 

kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

vní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou PremierLeague, německou 

Bundesligu, italskou Sérii A, španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle 

nezávislého hodnocení Cnews.cz nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem 

pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. 

Společnost na českém trhu působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina 

LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a 

cirtek@lamagroup.cz) 


