Sorana Cirstea: Vom face tot posibilul sa obtinem un rezultat pozitiv
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Sorana Cirstea anunta ca echipa de Cupa Federatiilor a Romaniei va face tot posibilul
pentru a invinge Serbia, in barajul de promovare in Grupa Mondiala II.

"Pe hartie pare ca am picat cu cea mai grea echipa pentru ca nu e usor sa joci impotriva lui
Jankovic si Ivanovic. E bine ca vine doar Ana, dar si a doua jucatoare a lor, Jovanovski, e
destul de periculoasa. Nu ne concentram prea mult pe adversar, ne concentram mai mult pe
noi. In Cupa Fed valorile se egalizeaza, oricine poate sa bata pe oricine. Publicul conteaza
foarte mult. Suntem intr-o postura noua pentru ca niciuna nu ne-am mai confruntat cu o
asemenea situatie. Suntem foarte incantate ca am reusit sa aducem echipa pana aici si vom
face tot posibilul sa obtinem un rezultat pozitiv", a declarat Cirstea in cadrul unei conferinte de
presa.

Simona Halep si-a revenit dupa operatia suferita la deget si este gata sa se "bata" cu
sarboaicele.

"M-am recuperat foarte bine, foarte repede, dupa accidentarea de la Miami. Am fost nevoita sa
fac acea operatie la deget. Sunt bucuroasa ca pot sa fac parte din aceasta echipa frumoasa.
Sper sa aduc un punct Romaniei, pentru ca este nevoie de victoria mea. Nu vreau sa pun
presiune, vreau sa joc ce stiu eu. O sa lupt pe teren, pentru ca intotdeauna mi-a placut sa joc
pentru tara mea".

Alina Tecsor-Cercel, capitanul nejucator, considera ca ambele echipe au sanse egale, dar ne
ajuta faptul ca jucam acasa si ca Jelena Jankovic lipseste.

"Pe hartie echipa noastra are valoare de Grupa Mondiala. Suntem pozitive si cu siguranta ne
gandim si mai sus, este absolut normal si firesc. Avem sanse egale cu Serbia. Ne ajuta ca
jucam acasa. Meciurile vor fi foarte grele, de aceea vrem sa fim foarte concentrate in fiecare
partida. Este bine ca nu vine Jankovic, dar este la fel de greu ca si presiune. Suntem pregatite
sa jucam la cel mai inalt nivel. Avem un alt stil de a aborda lucrurile, fetele sunt foarte unite si
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de aceea am facut un pas inainte fata de anii trecuti".

Barajul dintre Romania si Serbia se va desfasura, la Arenele BNR, pe 19 si 20 aprilie.
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