Halep, finalista la Toronto dupa un dublu 6-4 cu Errani
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Simona Halep s-a calificat in finala turneului WTA de la Toronto, Canada, dotat cu premii
totale in valoare de 2.513.000 de dolari.

Simona Halep, favorita numarul 2 a concursului, a depasit-o in prima semifinala, dupa o ora si
35 de minute, cu un dublu 6-4, pe italianca Sara Errani, a 15-a pe lista capilor de serie. Ea a
doua victorie obtinuta sezonul acesta de constanteanca in fata italiencei, dupa ce i-a administrat
si la Stuttgart, in sferturi, tot un dublu 6-4.

La fel ca si ieri, Simona a intrat mai greu in meci si nu a lipsit mult sa fie condusa cu 3-0. In
game-ul al treilea, pe serviciul lui Errani, a salvat trei mingi de 0-3 si apoi a preluat controlul
setului, reusind sa castige sase din urmatoarele opt game-uri. In actul urmator, Halep a pierdut
de doua ori avantajul unui break, vazandu-se egalata dupa ce a condus cu 3-1 si 4-2. La 4-4 a
reusit un nou break, dupa care a urmat un game dramatic, cu trei mingi de meci ratate, cu multi
nervi si cu o racheta cazuta victima. Dupa ce i-a anulat italiencei o minge de 5-5, constanteanca
si-a mai facut rost de inca o minge de meci, pe care a reusit sa o fructifice, punand astfel capat
disputei.

"Sunt moarta. A fost un meci foarte dificil. Sara a jucat incredibil. A alergat tot timpul, a trimis
foarte multe mingi inapoi, asa ca a fost foarte dificil pentru mine sa inchid punctele. Am facut tot
posibilul sa castig in doua seturi, pentru ca nu stiu cum m-as fi descurcat in decisiv", a declarat
Halep.

Simona, aflata la prima finala din martie incoace, o va avea adversara in ultimul act, programat
duminica seara de la ora 20:00, fie pe americanca Serena Williams, lidera mondiala, fie pe
elvetianca Belinda Bencic, numarul 20 WTA.

"O prefer pe Serena in finala. De fiecare data cand joc impotriva ei e o mare provocare, nu am
nimic de pierdut, asa ca vreau sa joc contra ei", a spus Simona.
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