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Djokovic posibil castigator la Wimbledon ?
Regele Zgurei, Rafael Nadal a dominat sezonul jocurilor de tenis pe zgura
prin castigarea in ultimii 5 ani a celor mai mari turnee din competitia ATP: 5
titluri de Grand Slam la Openul francez de la Roland Garros, 7 titluri de
Masters la Monte Carlo, 6 titluri la Barcelona, 5 titluri de Masters la Roma si
2 titluri de Masters la Madrid.
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Acest an, eforturile cele mai perseverente ale lui Nadal, in lupta “incinsa” pentru suprematia in
clasamentul ATP, au fost zadarnicite de evolutia stralucitoare a sarbului Novak Djokovic care l-a
invins pe Regele Rafa in confruntarea finala de pe terenurile de la Indian Wells si Miami.
Sarbul a fost eliminat din primul turneu de pe terenurile de zgura ale Masters-urilor de la Monte
Carlo si Barcelona acest lucru facandu-l sa se antreneze mult mai bine in vederea viitorului
turneu pe zgura si cel mai important: Openul Francez de la Roland Garros, care in esenta este al
doilea cel mai important turneu din lume la aceasta ora, dupa cum relateaza sursa
livetennisguide.com.
Dupa ultimele sale evolutii, de-a dreptul fulminante, iubitorii sportului alb l-au clasat direct pe sarb

ca prim adversar al lui Nadal in cursa pentru castigarea titlului de la Roland Garros; mai mult de
atat Djokovic are un atu foarte mare la aceasta ora: el poate evolua exceptional pe toate
suprafetele de joc, datorita usoarei sale adaptabilitati.
Acest lucru ridica in fata lui Nadal un motiv in plus de ingrijorare in lupta pentru castigarea titlului
de la Wimbledon din acest an, iar in acest fel Djokovic devine amenintarea Nr. 1 in lupta “face to
face” cu King Rafa, de pe arenele londoneze.
Va fi oare “Regele Zgurei” detronat acest an de jucatorul care a indraznit sa il invinga de mult mai
multe ori decat si-a putut imagina vreodata ?
Va rupe Novak Djokovic lantul victoriilor neintrerupte ale “Regelui” in acest an la Wimbledon ?
Nu putem face nimic decat sa asteptam si sa speram intr-o finala acerba Rafael Nadal – Novak
Djokovic !
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