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Simona Halep a invins-o pe Polona Hercog si sa calificat in optimi la turneul de la Miami
Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o, duminica seara, pe Polona
Hercog (28 de ani, 93 WTA), scor 5-7, 7-6 (1), 6-2, si s-a calificat in optimile
de finala ale turneului de la Miami, dupa o partida care a durat doua ore si 45
de minute, scrie Mediafax.
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Simona a pierdut primul set, dupa ce Hercog a facut break la 5-5, ulterior facandu-si serviciul.
La mijlocul setului secund, Halep a solicitat interventia antrenorului Daniel Dobre, care i-a oferit
cateva sfaturi si a incurajat-o pentru restul partidei. Romanca s-a distantat la 5-3, insa slovena a
replicat imediat, cu un rebreak, astfel ca s-a intrat in tie-break. Simona a avut aici un parcurs
excelent, distantandu-se la 5-0 si incheind cu 7-1.
in actul decisiv, fostul numar unu mondial s-a descurcat mult mai bine, a castigat de doua ori pe
serviciul adversarei si s-a impus, calificandu-se in optimile de finala ale turneului nord-american.
in aceasta faza, Simona Halep o va infrunta pe invingatoarea partidei Daria Kasatkina (21 de ani,
22 WTA) - Venus Williams (38 de ani, 43 WTA).

La finalul jocului, Halep a oferit prima reactie dupa meciul maraton inregistrat la Miami: ""A fost
un meci greu, ea a jucat excelent, am alergat ca nebuna trei ore si am rezistat - asta ma face
foarte fericita, ca si faptul ca am reusit sa castig. Mi-am gasit ritmul incetul cu incetul. Am luptat
incredibil. Daca voi face in continuare ce am facut in acest meci, am sansa de a fi numarul unu
din nou", a spus Simona.
in optimile de finala ale turneului nord american, Simona Halep o va infrunta pe Venus Williams
(38 de ani, 43 WTA), care a trecut in turul trei de Daria Kasatkina (21 de ani, 22 WTA), scor 6-3,
6-1.
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