Wawrinka triumfa la Roland Garros dupa o finala cu Djokovic
Scris de Valentin Sorescu
Duminică, 07 Iunie 2015 20:08 - Ultima actualizare Luni, 08 Iunie 2015 08:52

Elvetianul Stan Wawrinka este noul campion la Roland Garros, in timp ce sarbul Novak
Djokovic trebuie sa alerge in continuare dupa primul titlu la competitia din capitala
Frantei.

Stan Wawrinka, al noualea in clasamentul ATP, l-a invins in patru seturi pe Novak Djokovic,
liderul mondial, scor 4-6^6-4^6-3^6-4. Sarbul a gresit foarte putin in primul set si break-ul alb
realizat de el in game-ul al saptelea a facut diferenta. In actul urmator, elvetianul a pus tot
timpul presiune pe serviciul adversarului sau, unicul break venind in game-ul zecelea. In setul al
treilea, Wawrinka a cedat doar doua puncte pe primul serviciu si diferenta la final a fost data tot
de un singur break, care a fost realizat in game-ul al saselea. Djokovic a inceput excelent
mansa a patra, ducandu-se rapid la 3-0, dar apoi elvetianul a revenit la nivelul din precedentele
doua seturi si din urmatoarele sapte jocuri a mai cedat doar unu.

Wawrinka a castigat astazi al doilea titlu de Mare Slem din cariera, dupa cel cucerit, in 2014, la
Australian Open. El este al doilea elvetian care reuseste sa triumfe la un turneu de Mare Slem
desfasurat pe zgura. Wawrinka va urca pe locul 4 dupa triumful de la Paris.

Djokovic spera astazi sa devina al optulea jucator din istorie care realizeaza un "career Grand
Slam". El are acum trei finale pierdute pe zgura de la Roland Garros, dupa cele din 2012 si
2014 cedate in fata lui Rafael Nadal, pe care l-a eliminat in sferturile de finala ale editiei din
acest an.

"Am pierdut in fata unui jucator mai bun. Tactic a jucat foarte bine. Bravo lui. Merita acest
trofeu. Sunt multumit de modul in care am luptat, dar nu a fost sa fie. Am fost pregatit, psihic am
fost ok, dar el a jucat incredibil", a spus Djokovic la conferinta de presa.
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