Dulgheru o invinge pe Abanda si Romania promoveaza in Grupa Mondiala I
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Romania a invins Canada, cu 3-1, la Montreal, si a promovat in Grupa Mondiala I a Cupei
Federatiilor.

Alexandra Dulgheru, a 69-a jucatoare a lumii, a adus punctul victoriei Romaniei, dupa ce a
invins-o, cu 3-6^7-5^6-2, pe Francoise Abanda, numarul 260 WTA. Romanca a comis destul de
multe greseli in prima parte a meciului, a pierdut primul set si a fost condusa si cu 4-2 in
urmatorul. Apoi insa a inceput sa greseasca din ce in ce mai putin si am avut parte de un cu
totul alt meci. Unul in care Alexandra a facut legea. Ea a castigat 11 din ultimele 14 game-uri
ale disputei.

"Sunt foarte bucuroasa ca am reusit sa aduc doua puncte, dar cea care a reusit punctul decisiv
a fost Andreea Mitu. Am fost obosita, m-am miscat destul de greu de la inceput, am avut febra
musculara. Stiam ca daca imi gasesc putin ritmul pot sa intorc rezultatul. Nici nu stiu cum am
reusit. In decisiv chiar nu mai puteam, dar am spus sa dau totul", a spus Alexandra la Dolce
Sport.

Romania si-a asigurat astfel locul pentru prima data in Grupa Mondiala I a Cupei Federatiilor de
cand competitia se desfasoara in actualul format. Meciurile din primul tur sunt programate anul
viitor. Din Grupa Mondiala I mai fac parte Cehia, Rusia, Franta, Germania, Italia, Olanda si
Elvetia.

Romania are sapte victorii consecutive in Cupa Federatiilor, seria incepand in februarie anul
trecut, la Budapesta, unde a castigat patru dispute. Apoi a urmat victoria cu Serbia, din aprilie
anul trecut, in urma careia Romania a promovat in Grupa Mondiala II. Acum doua luni, in primul
tur la Grupei Mondiale II, Romania a invins Spania, la Galati, cu 3-2, victorie in urma careia a
obtinut calificarea la barajul cu Canada.
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