
 Federer, stapan la Houston
In 1990, la inceputul carierei, Andre Agassi cucerea o lume intreaga si, o data cu ea, finala Turneului
Campionilor. Au trecut 13 ani, iar fostul copil teribil din Las Vegas a ajuns, inevitabil, pe panta
descendenta a unei traiectorii care a atins insa 58 de titluri in circuitul ATP, printre acestea figurand
victorii finale la Wimbledon (1992), US Open (1994, 1999), Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003) si
Roland Garros (1999). Duminica seara, la Houston, Andre a incercat executia unui arc peste timp, 7500
de spectatori aflati la Westside Tennis Club, pentru meciul decisiv din Turneul Campionilor, asteptand
sa-l vada pe compatriotul lor american ridicand trofeul deasupra capului. Sperantele au durat doar 88 de
minute, insa ele au inceput sa se stinga inca dupa setul al doilea al disputei cu ?expresul de Basel?,
elvetianul Roger Federer. Victoria europeanului a fost una dura, la fel ca suprafata pe care s-a jucat 6-3,
6-0, 6-4. Pierderea serviciului puternic si a capacitatii de revenire (la 0-2, 0-30 partida a fost intrerupta
pentru doua ore si jumatate) nu l-au demoralizat insa pe Agassi, el declarand, la sfarsitul finalei, ca
intentioneaza sa ajunga si anul viitor in Turneul Campionilor. In ciuda victoriei de la Houston, Federer
incheie pe locul doi anul 2003, in ierarhia ATP, el fiind devansat de americanul Andy Roddick, de care a
trecut totusi in semifinale. ?Andy merita sa fie numarul 1. Sunt foarte fericit cu numarul 2 si multumit de
anul acesta, in care am castigat sapte titluri, pe toate cele patru suprafete?, a spus Federer, insa nici
Agassi, care a incheiat sezonul pe locul cinci, nu se poate plange, el castigand cinci turnee, inclusiv pe cel
de Grand Slam de la Australian Open. Castigatorul meciului de duminica a plecat acasa cu un cec de 1.
520.000 dolari, din cele 4,25 milioane puse in joc de organizatori. 
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