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Simona Halep la Indian Wells
Simona Halep paseste, in premiera, pe teritoriul Statelor Unite din postura de
lider mondial. Constanteanca in varsta de 26 de ani ia la tinta turneele de la
Indian Wells si Miami, care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double": s-a
antrenat o singura zi pe terenul de tenis in Bucuresti, stand mai mult in sala de
forta dupa turneul de la Doha si va continua tratamentul la picior peste Ocean,
insa este hotarata sa joace in America, dupa ce tocmai a semnat noul contract
de sponsorizare cu gigantul american Nike, scrie ProSport, citat de Mediafax.
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Patru romance sunt direct acceptate pe tabloul principal de la Indian Wells, conform
clasamentului WTA de pe data de 22 ianuarie: Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si
Mihaela Buzarnescu.
ProSport va prezinta tot ce trebuie sa stiti despre turneul de la Indian Wells:
1. Primul turneu Premier Mandatory al sezonului 2018 si Paradisul tenisului
Indian Wells deschide seria de patru turnee Premier Mandatory pe 2018 in circuitul feminin, care
mai include intreceri la Miami, Madrid si Beijing.
Turneul din desertul californian este cunoscut in circuit ca "Tennis Paradise". Facilitatile turneului

BNP Paribas care, pana toamna lui 2015 a fost condus de catre actualul CEO al WTA - Steve
Simon, sunt considerate a fi cel putin la nivelul celor de la cele patru turnee de Mare Slem, daca
nu chiar putin mai bune. Turneul a dus o campanie insistenta pentru transformarea intr-un al
cincilea Grand Slam.
2. Doua saptamani, ca un Grand Slam: in WTA programul este mai lejer decat in ATP
Turneul de la Indian Wells are alocate cate doua saptamani si programeaza in paralel intreceri in
ambele circuite, WTA si ATP (Masters 1000). intrecerea debuteaza luni, 5 martie, cu meciurile de
calificare. Ultimele meciuri din calificari sunt programate miercuri, 7 martie, atunci cand se da
start joc pe tabloul principal feminin. De Ziua Internationala a Femeii se da start joc si pe tabloul
principal la masculin, iar timp de noua zile, de pe 8 martie pana vineri, 16 martie, meciurile sunt
impartite pe terenul principal in doua sesiuni:
de zi (incepe la ora locala 11:00 - 21:00 in Romania)
de seara (ora locala 19:00 - ora 5:00 in Romania)
Similitudinea cu un turneu de Mare Slem este una evidenta in cazul competitiei feminine:
finalistele au o zi libera inaintea meciului de titlu. Semifinalele feminine sunt programate vineri, 16
martie, in sesiunea de zi, iar finala se joaca duminica, in aceeasi zi in care se decide si
campionul de la masculin. Jucatorii au program mai aglomerat la Indian Wells, pentru ca
sferturile, semifinalele si finala ATP se joaca in zile consecutive - vineri, sambata si duminica.
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