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Simona Halep (6 WTA) a confirmat prezenţa la turneele Premier 5 şi Premier Mandatory,
de la Wuhan (22-29 septembrie), respectiv Beijing (30 septembrie-6 octombrie), iar
românca poate obţine un bonus total din partea WTA în valoare de un milion de dolari.

Regulamentul WTA prevede ca jucătoarele din top 10 care participă la toate cele patru turnee
Premier Mandatory şi cele cinci întreceri Premier 5, de-a lungul unui an, să primescă un bonus
financiar, în funcţie de poziţia ocupată în clasament.
Astfel, în cazul în care Halep va încheia anul 2019 din nou pe prima poziţie mondială, WTA o va
răsplăti pe constănţeancă cu un bonus de un milion de dolari. Dacă îşi va păstra locul actual,
şase, Simona Halep va primi doar 350.000 de dolari.
Bonusul acordat jucătoarelor din Top 10 WTA care participă la toate turneele Premier
Mandatory şi Premier 5:
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Locul 1 – 1.000.000 de dolari
Locul 2 – 700.000 de dolari
Locul 3 – 650.000 de dolari
Locurile 4-5 – 450.000 de dolari
Locul 6 – 350.000 de dolari
Locurile 7-10 – 225.000 de dolari
Cele patru turnee Premier Mandatory sunt cele de la Indian Wells, Miami, Madrid şi Beijing, în
timp ce acelea considerate Premier 5 se dispută la Dubai, Roma, Toronto, Cincinnati şi Wuhan.
Conform site-ului WTA, până în prezent, Simona Halep a obţinut în carieră venituri totale din
tenis în valoare de 33.421.946 de dolari.
Sursa Mediafax
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