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Finala NEBUNA intre doi titani: Novak Djokovic
este noul campion de la Wimbledon
Marele campion elvetian Roger Federer (nr. 3 ATP) a jucat contra sarbului
Novak Djokovic (nr. 1 ATP), in finala turneului de Mare slem de la
Wimbledon. Dupa un meci de cinci ore si cu trei tie-break-uri, Novak
Djokovic a castigat cu 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 si 13-12, in setul decisiv, relateaza
stiripesurse.ro.
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Finala de la Wimbledon este intalnirea cu numarul 48 dintre cei doi sportivi. Novak Djokovic a
reusit sa il invinga pe Roger Federer in ultimele doua finale de la Wimbledon pe care le-au
disputat, in anul 2014 si in 2015.
Djokovic se afla intr-o pozitie de avantaj la scorul intalnirilor directe dintre cei doi. Din 47 de
meciuri jucate, Djokovic a castigat 25.
”La fel ca la meciul cu Rafa, cred ca in momentul in care ai jucat impotriva cuiva mai mult de 15
ori, mai ales in ultimii ani, nu mai sunt atat de multe lucruri de aratat. Cat de mult poti sa mai
surprinzi pe cineva?”, a declarat Federer in conferinta de presa de dupa meciul cu Nadal.
”Nu mai am energie sa ma antrenez din greu acum. Sincer, acum ma voi concentra sa ma
recuperez, voi lovi cateva mingi si voi face o incalzire in ziua meciului. Dar este vorba mai mult
de tactici. Nu cred ca mai am ceva de pregatit fizic. Este ca la scoala. in ziua testului nu te apuci

sa citesti nu stiu cate carti. Nu ai timp oricum”, a mai adaugat Federer.
Djokovic este constient ca nu va avea un meci usor cu Roger Federer, despre care a spus: ”Toti
stim cat de bun este, mai ales aici. Suprafata i se potriveste de minune. Adora sa joace foarte
rapid. Federer ii fura timp oponentului. Pentru jucatori ca Nadal sau ca mine, carora ne place sa
avem mai mult timp, este o presiune constanta cu care trebuie sa ne luptam.”
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