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Trei finale disputate, doua castigate (una la simplu si una la dublu) si un salt de aproape
o suta de locuri in ierarhia mondiala a juniorilor. Patrick Ciorcila vorbeste despre toate
acestea intr-un interviu exclusiv pentru TenisPlace.

TenisPlace: Trei finale la ultimele trei turnee, doua de simplu si una de dublu, de pe urma
carora te-ai ales cu doua trofee...
Patrick Ciorcila: Au fost trei saptamani aproape perfecte pentru mine, in afara accidentarii de la
Medias. M-am pregatit mult si cred ca s-au vazut progresele pe care le-am facut in jocul meu in
ultima perioada. Am plecat cu mare incredere la aceste turnee, dar a iesit chiar mai bine decat
ma asteptam pentru ca stiam ca voi avea meciuri impotriva unor adversari foarte puternici.

TenisPlace: La Plovdiv ai castigat turneul fara sa cedezi niciun set. Se poate spune ca a
fost cel mai reusit turneu facut de tine?
Patrick Ciorcila: A fost cu siguranta cel mai constant turneu al meu. Am reusit sa raman la fel de
concentrat in fiecare meci, am incercat sa iau fiecare punct in parte si asta s-a vazut si in
rezultate. Am acumulat si multa experienta la turneele anterioare, jucand impotriva unora dintre
cei mai buni jucatori din lume, si cred ca asta a contat mult.

TenisPlace: La Medias, saptamana trecuta, te-ai oprit in optimi la simplu. Ce s-a
intamplat acolo?
Patrick Ciorcila: Am simtit dureri la mana stanga inca din semifinalele celui de-al doilea turneu
din Bulgaria. Am avut in fiecare zi meciuri de 3-4 ore acolo si asta s-a vazut, am facut o
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contractura. La Medias durerea a fost mai puternica, nu am mai putut da cu backhand-ul deloc.
In meciul din turul doi mi-a fost imposibil sa mai joc. Acum fac masaj si recuperare si e mai bine,
o sa-mi revin in cateva zile.

TenisPlace: Desi ai avut probleme ai reusit totusi sa castigi la dublu impreuna cu
Sydow...
Patrick Ciorcila: Acesta e singurul motiv pentru care nu m-am retras la simplu. Am vrut sa mai
incerc sa continui la dublu pentru a nu-l abandona pe partenerul meu. Am reusit. Nu prea a fost
nevoie sa ma folosesc de mana stanga si a iesit chiar bine pentru noi, mai ales ca am jucat
prima data impreuna si am invins perechi experimentate.

TenisPlace: Saptamana viitoare o sa joci la Futures-ul de la Cluj-Napoca. Cat de mult
crezi ca o sa te ajute aceasta experienta?
Patrick Ciorcila: Abia astept turneul de la Cluj, mai ales ca voi juca pe terenurile unde ma
antrenez si, cel mai important, cu prietenii si toti cunoscutii aproape. E foarte motivant pentru
mine de fiecare data sa joc acasa. Anul trecut cred ca am facut o figura frumoasa, sper sa fie si
mai bine anul acesta, poate si cu meciuri castigate. Ma bucur ca am ocazia sa joc pe tabloul
principal, cu siguranta va fi o experienta benefica pentru mine. Imi fac sperante si pentru dublu,
unde voi juca in echipa cu Andrei Mlendea. Sper sa vina cat mai multa lume si sa fie un turneu
frumos, cu multi romani in fazele finale.

TenisPlace: O sa mai joci si alte turnee la seniori anul acesta in afara de Futures-ul de la
Cluj-Napoca?
Patrick Ciorcila: Da, am in plan sa joc mai multe turnee de seniori anul acesta in Romania, insa
depinde de calendarul de juniori pentru ca momentan asta ramane prioritatea mea.

TenisPlace: La ce turnee o sa participi dupa Futures-ul de la Cluj?
Patrick Ciorcila: Inca nu stiu. E posibil sa joc si la Futures-ul de la Bucuresti sau sa ma antrenez
acasa inca o saptamana. Apoi voi continua cu turnee de juniori probabil si poate si cu cateva de
seniori. Incerc sa joc turneele puternice de grad 1 si 2 de juniori pentru a acumula cat mai multa
experienta la acest nivel.

TenisPlace: Care sunt obiectivele pentru acest sezon?
Patrick Ciorcila: Acum o luna spuneam cu Bogdan Nitescu, antrenorul meu, ca ar fi foarte bine
sa termin anul in jurul locului 100. In trei saptamani am reusit sa avansez o suta de locuri, deci
nu stiu ce se va intampla. Mi-as dori sa joc turneele de Mare Slem in perioada urmatoare, dar
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obiectivul meu este sa raman sanatos si sa progresez, sa joc cat mai constant si asa sunt
convins ca vor veni si rezultate bune.

TenisPlace: Saptamana aceasta se desfasoara Masters-ul de la Madrid. Cine ti-ai dori sa
castige?
Patrick Ciorcila: Eu sunt un fan al lui Rafael Nadal, deci sper ca el sa castige si cred ca are cele
mai mari sanse. Sunt curios si cum se va juca pe zgura albastra.
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