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Simona Halep a anuntat care este trofeul pe
care-l tinteste in urmatorii ani
Simona Halep (6 WTA) a acordat un interviu, in timpul turneului de la
Wuhan, in care a spus ca principalul sau obiectiv pentru anii urmatori este sa
cucereasca trofeul de la Australian Open, scrie Mediafax.
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Simona Halep a discutat despre principalul ei obiectiv din perioada urmatoare. Sportiva isi
doreste sa castige Australian Open:”Voi incerca sa lucrez mai mult pe terenurile cu suprafata
dura. Pe iarba, mi-am schimbat putin jocul si asta m-a ajutat. Acum trebuie sa imi ajustez jocul pe
suprafetele dure. Am avut rezultate bune in trecut. Am jucat finala la Melbourne. Principalul meu
scop pentru anii urmatori este sa castig Australian Open, pentru ca Darren s-a intors si sunt
convinsa ca vrea sa castige acasa”.
Simona Halep a mai vorbit despre faptul ca a reluat colaborarea cu Darren Cahill, cel care a
ajutat-o pe sportiva romana sa cucereasca trofeul de la Roland Garros: ”Darren mi-a spus ca este
gata sa mi se alature din nou pentru anul viitor. El a lasat la alegerea mea cum voi anunta. Am
simtit ca trebuie sa fac un videoclip, un videoclip personal, lucru pe care nu il fac foarte des. Dar,
de aceasta data, am crezut ca este cea mai buna modalitate de a anunta. Darren nu a fost foarte
departe de cariera mea in acest an. El a fost intotdeauna alaturi de mine, ajutandu-ma foarte
mult, in timpul turneului de la Wimbledon, in special. El este cu siguranta parte din succesul meu.
Nu am avut un raspuns cert pana dupa US Open, atunci cand mi-a spus ”100% pot reveni”. Nu ma

gandeam ca va fi cu siguranta in echipa mea anul viitor, asa ca am asteptat pana mi-a spus
100%. De atunci sunt foarte fericita si increzatoare ca anul viitor voi putea realiza niste lucruri
frumoase din nou”.
Despre posibilitatea de a castiga toate cele patru turnee de Mare Slem, Simona Halep a declarat:
”Am aceasta posibilitate in mintea mea, trebuie sa recunosc. Stiu ca este dificil, insa, dupa
Wimbledon, cred ca orice lucru este posibil in aceasta lume”.
”in viata nu avem parte de doua zile identice. Este dificil sa ma gandesc sa repet ceva. Vreau
doar sa fac tot ce pot astazi, maine sau ieri. incerc sa muncesc cat mai mult si sa ma gandesc
cum imi pot imbunatati jocul. Nu incerc si nu ma gandesc sa repet ce am facut la Wimbledon.
Desigur, este probabil cel mai inalt nivel la care am jucat, dar incerc doar sa fiu sanatoasa, sa fiu
pozitiva si sa fiu increzatoare. Daca esti increzatoare, ai o sansa mai buna de a-ti atinge
potentialul maxim”, a mai spus Halep.
Simona Halep va evolua direct in turul doi al turneului de la Wuhan, unde o va intalni pe Barbora
Strycova (34 WTA)
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