Andreea Mitu obtine o victorie mare in fata lui Bouchard. Romania, in avantaj la Montreal
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Romania conduce Canada, la Montreal, cu 2-1, in barajul de promovare in Grupa
Mondiala I a Cupei Federatiilor.

Andreea Mitu, aflata la primul meci in Cupa Federatiilor, a eliminat bariera de aproape peste o
suta de locuri care o despart de
Eugenie Bouchard si a invins-o pe canadianca
in trei seturi, scor 4-6^6-4^6-1. E prima victorie obtinuta de romanca in fata unei jucatoare din
Top 10.

Condusa cu 4-2 in primul set, Andreea a revenit si a egalat, dar si-a pierdut serviciul in game-ul
al zecelea si s-a trezit condusa la general. Ea nu a fost afectata de pierderea mansei inaugurale
si a inceput-o excelent pe urmatoarea, cu doua game-uri castigate la rand. Apoi a pierdut trei
game-uri consecutive, dar nici acest lucru nu a descurajat-o. Si pana la urma a venit si sansa ei.
Si a profitat din plin. La 4-4 a facut break si apoi si-a tinut serviciul dupa un game maraton in
care a revenit de la 0-40. Castigarea setului intai i-a dat aripi si in decisiv a dominat-o total pe
Bouchard. A realizat trei break-uri si a cedat doar cinci puncte pe propriul serviciu.

"A fost un meci cu o incarcatura deosebita. A fost cel mai important meci castigat de mine. Ma
bucur foarte mult, aceasta victorie inseamna foarte mult pentru mine. N-as fi crezut ca pot sa o
bat asa, nu ca nu am incredere in mine, ci sunt mai degraba realista, ma gandesc mai intai la
partea negativa. Nici ea nu a facut un meci bun, dar a intrat in meci cu un plus, eu am fost putin
timorata. Abia in ultimul set am mai lasat la o parte emotiile", a spus Andreea la Dolce Sport.

Romania mai are nevoie doar de o singura victorie pentru a accede in Grupa Mondiala I si
aceasta poate fi obtinuta de Alexandra Dulgheru, care o va intalni in cel de-al doilea meci de
simplu al zilei pe Francoise Abanda, numarul 260 WTA. Canadianca a profitat ieri de
problemele Irinei Begu si speram sa nu mai aibe si astazi parte de un asemenea noroc.
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