સ્ટેફી ગ્રાફ
ટે નિસિા નિશ્વમાાં ક્રમાાંક એકિી ખેલાડી
ુ ામે ઈ. ૧૯૬૯િા જૂિ માસિી
સ્ટેફીિો જન્મ જમમિીમાાં બ્રહુ મક
૧૪મી તારીખે થયો હતો. નિતાન ાંુ િામ િીટર અિે માતાન ાંુ િામ
હેઈડી. માતા–નિતા બન્નેિે ટે નિસિી રમતિો શોખ. આમ સ્ટે ફીિે
ટે નિસ પ્રત્યેન ાંુ મમત્િ માતાનિતા તરફથી િારસારૂિે મળ્ ાંુ હત.ાંુ
૧.૭૨ મીટર જેટલી ઊંચાઈ ધરાિતી સ્ટે ફી ફ્લૉરરડા ખાતે
આિેલ ગ્લેિેગલ્સ ક્લબમાાં ટે નિસિી તાલીમ મેળિિા જોડાઈ
હતી. ટે નિસિી તાલીમ માટે ફ્લૉરરડા એ કાશી સમાિ ગણાય છે .
ઈ. ૧૯૮૨થી સ્ટે ફી ધાંધાદારી ખેલાડી તરીકે ટે નિસિી સ્િધામ ઓમાાં
ભાગ લેિા લાગી.
તેમણે સૌપ્રથમ ‘ફ્રેન્ચ ઑિિ ટે નિસ ટાઇટલ‘ ઈ. ૧૯૮૭માાં જીત્્ ાંુ હત.ાંુ િરરસિા રોલેન્ડ ગે રોસ
સ્ટેરડયમ ખાતે આ ટુિામમેન્ટ રમાઈ હતી. આમ િોતાિી ટે નિસ કારરકદીન ાંુ પ્રથમ ગ્રાન્ડસ્લેમ
ટાઈટલ તેમણે આ ટુિામ મેન્ટમાાં જીત્્ ાંુ હત.ાંુ
ુ ય ગ્રાન્ડસ્લેમ ટે નિસ ટુિામ મેન્ટ-ફ્રેન્ચ ઑિિ ટેનિસ ટુિામમેન્ટ, નિમ્બલ્ડિ ટે નિસ
નિશ્વિી ચાર મખ્
ુ ાઇટે ડ સ્ટે ઑપસ ઑિિ ટે નિસ ટુિામ મેન્ટમાાં
ટુિામમેન્ટ, ઑસ્રે લિયન લયિ ઑિિ ટે નિસ ટુિામ મેન્ટ તથા ્િ
તેમણે ભાગ લીધો હતો. તેમણે ૧૫ ગ્રાન્ડસ્લેમ ટાઇટલ જીત્યાાં હતાાં. તદુિરાાંત અન્ય ૬૯ ટેનિસ
ટાઈટલ્સો િણ તેમણે પ્રાપ્ત કયાાં  હતાાં.
ઈ. ૧૯૮૭િા ઑગસ્ટ માસિી ૧૭મી તારીખે તેમણે મરહલા ખેલાડીઓમાાં પ્રથમ નિશ્વક્રમાાંક
ુ ી એટલે કે ઈ. ૧૯૯૧િા માચમિી દસમી તારીખ
પ્રાપ્ત કયયો  હતો. સતત ૧૮૬ અઠિારડયાાં સધ
તેમણે આ ક્રમ જાળિી રાખી નિક્રમ સર્જ્યયો  હતો.
ઈ. ૧૯૯૩િા એનપ્રલ માસમાાં સ્ટે ફી એક મરહલા ટે નિસ ટુિામ મેન્ટમાાં હમ્બગમ ખાતે એક મેચ રમી
રહી હતી. તે િખતે તેિા એક ચાહકે તેિી હરીફ મોનિકા સેલેસ િર ઘાતક હુમલો કયયો . આથી
ે દૂ ર થતાાં તેણે
મોનિકાિે રમત છોડિી િડ હતી. ટે નિસિા મેદાિ િરથી આમ મોનિકા સેલસ
ુ ાવ્યો હતો.
એક િાંબરિો ક્રમ ગમ
સ્ટેફી ગ્રાફિે ફૂટબૉલિી રમત ખ ૂબ જ નપ્રય તેમિા અન્ય શોખમાાં િાાંચિ, લિયન ચત્રકલા, સાંગીત અિે
ફોટોગ્રાફીિે ગણાિી શકાય.
ઈ. ૧૯૯૧માાં ફ્રેન્ચ ઑિિ ફાઈિલમાાં સ્િેિિી સાન્ચેઝ નિકારરયો સામે તેમિે હાર ખાિી િડી
હતી. ફરીથી ઈ. ૧૯૯૪માાં ્.ુ એસ. ઑિિ ટુિામ મેન્ટિી ફાઈિલમાાં િણ નિકારરયો સામે તેમણે
હાર ખાિી િડી હતી.
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