Fed Cup: Romania, invinsa de Franta
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Romania a fost invinsa de Franta, la Rouen, cu 3-2, in semifinalele Fed Cup, dupa ce a
fost in doua randuri la doar un set de calificarea in finala.

Ziua a doua a inceput, de la scorul de 1-1, cu disputa dintre Simona Halep si Caroline Garcia,
castigata de constanteanca, dupa aproape trei ore, cu 6-7(6)^6-3^6-4. Desi a fost condusa cu
4-0 la game-uri in primul act, Simona a revenit, a servit pentru set, a avut si trei mingi de set,
insa nu le-a valorificat si in cele din urma Garcia s-a impus la tie-break. Romanca a luptat
fantastic in urmatoarele doua seturi, pe care le-a castigat cu 6-3 si 6-4.

In meciul al patrulea, Irina Begu a fost invinsa, in trei seturi, scor 3-6^6-2^2-6, de Pauline
Parmentier. Dupa un prim set mai echilibrat decat o arata scorul, in care diferenta a fost facuta
doar de un break, romanca a jucat foarte bine in cel de-al doilea. Din pacate, nu a reusit sa
pastreze jocul foarte bun si in decisiv, in finalul caruia s-a accidentat la glezna.

Si meciul decisiv, cel de dublu, a avut tot trei seturi, Simona Halep si Monica Niculescu fiind
invinse, cu 7-5^3-6^4-6, de Caroline Garcia si Kristina Mladenovic. Primul set a fost foarte
disputat, diferenta facandu-se pe final, cand romancele au castigat trei game-uri consecutive.
Ele au inceput rau actul secund, pierzand cinci din primele sase game-uri, si nu au mai putut
reveni. Decisivul, care a durat aproape o ora, a fost o adevarata drama. Desi au avut mai multe
sanse de break decat frantuzoaicele, romancele au fost singurele ce si-au pierdut serviciul, in
game-ul al noulea.

Romania va avea o noua sansa de a castiga Fed Cup la anul, cand va intalni in primul tur una
din urmatoarele echipe: Cehia, Germania, Spania sau Statele Unite.
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