Djokovic, din nou campion la Wimbledon dupa o finala cu Federer
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Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial, a castigat pentru a treia oara in cariera si pentru
a doua oara consecutiv turneul de la Wimbledon.

Intr-o finala intre primii doi clasati in ierarhia ATP, Novak Djokovic l-a invins in patru seturi pe
Roger Federer
, scor 7-6(1)^6-7(10)^6-4^6-3. Sarbul e primul jucator care-si apara titlul la All England Club din
2007 incoace.

Primul break al meciului a fost realizat de Federer, in game-ul al saselea, insa acesta nu s-a
bucurat prea mult de el pentru ca in jocul urmator si-a pierdut serviciu. El a avut o noua sansa
buna la 6-5, cand a beneficiat de doua mingi de set pe serviciul lui Djokovic, insa belgradeanul
a scapat si apoi a castigat clar tie-break-ul, scor 7-1. In actul urmator a venit randul sarbului sa
iroseasca sanse importante si elvetianul sa profite. Sapte mingi de set a ratat Djokovic, dintre
care trei consecutive, mansa fiind castigata de Federer dupa un tie-break dramatic. Setul al
treilea nu a mai avut tie-break, pentru ca sarbul a valorificat o minge de break in game-ul al
treilea si asta a facut diferenta. In mansa a patra echilibrul s-a rupt la 2-2, scor de la care
Djokovic a mai cedat doar un singur game, si acela dupa ce intai a ratat doua mingi de break.

Djokovic se afla la al doilea titlu de Mare Slem cucerit in acest sezon, dupa cel de la Australian
Open. A ratat insa obiectivul sau numarul 1, Roland Garros-ul, turneu la care a fost invins in
finala de elvetianul Stan Wawrinka.

Federer ramane cu cele sapte titluri cucerite la Wimbledon, ultimul in 2012. El detine recordul
de cele mai multe titluri la All England Club in Era Open alaturi de americanul Pete Sampras.
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