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La 5-2 am zis ca meciul e pierdut, a declarat
Simona Halep
Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, a declarat,
miercuri, dupa victoria remarcabila in fata ucrainencei Elina Svitolina, in
sferturi, la Roland Garros, ca la 5-2 pentru adversara sa in setul al doilea se
gandea ca a pierdut meciul, transmite Agerpres.
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''Ea domina meciul. La 5-2 pentru ea am stat jos si mi-am spus ca meciul e pierdut. Asa ca nu
am schimbat nimic, nu am schimbat ritmul. Era gata. Apoi am simtit ca sunt mai relaxata — poate
pentru ca am crezut ca meciul e terminat — si am schimbat ritmul. Am trimis niste mingi inalte. Am
incercat sa o faca sa alerge mai mult, sa deschid unghiurile si mi-a reusit. Nu stiu cum, dar a fost
cu adevarat bine'', a comentat Halep la conferinta de presa care a urmat meciului.
''Am crezut in sansa mea, am crezut ca se va schimba ceva. Sunt fericita. Nu ma gandesc la ce
a fost. Ma bucur pentru lupta, pentru faptul ca am luptat pana la final'', a mai spus Halep.
Halep a invins-o pe Elina Svitolina cu 3-6, 7-6 (6), 6-0, in sferturi, dupa doua ore si 6 minute, iar in
semifinala o va in frunta pe Karolina Pliskova (Cehia), a doua favorita.
Dupa ce germanca Angelique Kerber, liderul mondial, a pierdut in primul tur la Roland Garros,
atat Halep, cat si Pliskova au sansa de a deveni numarul unu in clasamentul WTA: Pliskova

trebuie sa ajunga in finala pentru a reusi acest lucru, iar Halep trebuie sa ia titlul la Paris.
Halep (4 WTA) o conduce pe Pliskova (2 WTA) cu 5-1 in meciurile directe, dar cele doua nu s-au
infruntat pana acum pe zgura, ci doar pe hard.
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