
Andrei Pavel: \&quot;Si daca vine cu a cincea echipa, Franta e puternica\&quot;
Cel mai bun tenisman roman al ultimilor zece ani, Andrei Pavel a sosit ieri la Sibiu si a luat primul
contact cu Sala Transilvania. De la ora 17,00, Pavel a sustinut primul antrenament in alaturi de colegii
lui, care se aflau deja la Sibiu.
  Tenismanul Andrei Pavel a declarat, la primul antrenament din Sala Transilvania, dinaintea meciului de
Cupa Davis, ca echipa Frantei este foarte puternica si daca aduce echipa a cincea, si ca este cel mai dificil
adversar pe care Romania il putea intalni.
  " FRANŢA este cea mai puternica echipa dintre toate. Şi la Australian Open a avut 16 jucatori pe
tablou, ceea ce reprezinta un record. Şi daca vin cu echipa a patra sau a cincicea tot vor avea o echipa
puternica. Dar, in Cupa Davis se produc multe surprize, mai ales in Grupa Mondiala. Noi avem sansa sa
jucam acasa de data aceasta si sper sa fim in forma si sanatosi ", a spus Pavel. Jucatorul a adaugat ca „eu
sper sa producem surpriza. Anul trecut ei ne-au batut, dar cred ca si atunci puteam sa facem mai mult.
Acum, cu publicul in spate ar fi frumos sa reusim un rezultat bun ".
  iN LUPTA cu adversarul pe care il va intalni, Jo-Wilfried Tsonga finalist la Australian Open, Pavel este
de parere ca experienta sa poate fi decisiva. „Pentru mine, Tsonga a fost o surpriza extraordinara. Eu nu
am jucat niciodata cu el, dar m-a impresionat. L-a batut pe Nadal, este un jucator in plina forma si cu o
incredere incredibila. Experienta si meciurile mai multe in Cupa Davis cred ca ma vor ajuta in meciul cu
Tsonga ", a spus Pavel. Romanul nu crede ca din cauza parcursului lung din Australia, Jo-Wilfried
Tsonga va fi obosit.
  „Sunt doua saptamani in care a avut timp sa se relaxeze, si in plus, cred ca pentru el o sa fie foarte
motivant faptul ca joaca pentru prima oara un meci de Cupa Davis si vrea sa demonstreze ca rezultatul din
Australia nu a fost unul intamplator ", a precizat Andrei Pavel.
  NUMĂRUL unu din echipa Romaniei a mai declarat ca se astepta ca perechea Florin Mergea/Horia
Tecau sa aiba evolutii mai bune dupa ce anul trecut a invins cuplul Arnaud Clement/Michael Llodra, in
Cupa Davis. „Anul trecut, Mergea si Tecau au facut o surpriza foarte frumoasa, dar din pacate, dupa
meciul acela n-au mai jucat asa cum se astepta toata lumea. Nu au reusit sa urce mai departe dupa o
asemenea performanta. Dar, ei au fost capabili tot timpul de o surpriza, si cred ca daca ar putea sa o
produca si acum ar fi impresionant. E greu insa de spus daca la dublu avem mai multe sanse ".
  Andrei Pavel a mai precizat ca fiecare meci este unul important pentru el, in conditiile in care se apropie
de finalul carierei. „Eu tot timpul cand intru pe teren vreau sa dau totul, dar depinde si de organism, cum
va rezista. Fiecare moment pe care il am in tenis ma bucur de el. Oricum, nu vor mai fi foarte multe
meciuri pentru mine, in Cupa Davis ", a conchis sportivul.
  Meciul de Cupa Davis dintre Romania si Franta se va disputa in 8-10 februarie, la Sibiu, iar Federatia
Romana de Tenis va anunta joi, pe site-ul federatiei, numarul si data exacta la care vor fi puse in vanzare
biletele.
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