Andreea Mitu invinge numarul 12 mondial si merge in turul 3 la Roland Garros
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Andreea Mitu s-a calificat in turul al treilea la Openul Frantei, dupa ce a produs una dintre
surprizele zilei a cincea.

Andreea Mitu, aflata pentru prima data pe tabloul principal al competitiei din capitala Frantei, a
invins-o in turul al doilea, cu 2-6^7-6(5)^6-4, pe Karolina Pliskova din Cehia, numarul 12
mondial. Openul Frantei din acest an e primul turneu de Mare Slem la care romanca a fost
acceptata direct pe tabloul principal.

Setul intai s-a dus repede, pentru ca Andreea a pierdut doua game-uri pe propriul serviciu si nu
a reusit sa faca mare lucru la retur. In actul urmator insa game-urile au devenit foarte echilibrate
si dramatice, romanca reusind se returneze mult mai bine si asa au aparut o multime de mingi
de break. Pe prima a fructificat-o in game-ul al optulea, cand a egalat la patru. Mitu a avut trei
mingi consecutive de set la 5-4, pe serviciul Pliskovei, dar nu a reusit sa profite. A mai ratat inca
una in tie-break, dar la cincea minge de set nu a mai scapat-o din mana pe cehoaica. In decisiv,
romanca a realizat trei break-uri in primele sapte game-uri, dar finalul avea sa fie cu emotii. Ea
a ratat o prima minge de meci la 5-2, apoi inca doua la 5-3, reusind sa o fructifice abia pe cea
de-a patra.

Andreea, aflata pe locul 100 in clasamentul mondial, o va intalni in turul al treilea pe italianca
Francesca Schiavone, numarul 92 WTA. Milaneza a castigat Roland Garros-ul in 2010 si a
ajuns in finala in 2011, dar acum, la aproape 35 ani, nu mai e la nivelul sau cel mai bun. Are
insa o experianta uriasa si asta o poate ajuta.
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