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Sarbul Novak Djkovic, liderul mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, in care il
va avea adversar pe scotianul Andy Murray.

Novak Djokovic si Stan Wawrinka, ultimii doi castigatori ai Australian Open, au oferit un nou
meci de cinci seturi la Melbourne, al treilea consecutiv, sarbul impunandu-se cu
7-6(1)^3-6^6-4^4-6^6-0. Belgradeanul si-a luat astfel revansa dupa infrangerea suferita la editia
precedenta.

Wawrinka a reusit primul break al meciului, in game-ul al saptelea al setului intai, dar si-a
pierdut imediat acest avantaj si apoi s-a mers umar la umar pana la tie-break, pe care Djokovic
l-a castigat fara drept de apel. In mansa a doua, elvetianul a avut grija sa nu mai piarda
avantajul unui break, luat in game-ul al saselea, si asa a egalat la general. Sarbul a inceput
excelent actul al treilea, cu trei game-uri castigate consecutiv, dar a pierdut acest avantaj. S-a
desprins insa decisiv dupa un break in game-ul al zecelea. Belgradeanul a intrat bine si in setul
al patrulea, cu doua game-uri castigate la rand, dar apoi Wawrinka a preluat controlul si din
urmatoarele sapte jocuri a mai cedat doar unul. Desi Djokovic a castigat decisivul la zero,
acesta a fost mult mai echilibrat decat o arata scorul.

Djokovic il va intalni in finala, care este programat duminica, pe Andy Murray, care a obtinut ieri
calificarea in ultimul act, dupa ce a trecut de cehul Tomas Berdych, scor 6-7(6)^6-0^6-3^7-5. Va
fi a treia finala la Australian Open in care Djokovic si Murray se vor duela, dupa cele din 2011 si
2013, ambele castigate de sarb, care s-a impus si in ultimele patru dispute directe, toate
desfasurate anul trecut.
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