
Simona Halep, în top 3 favorite la US Open, alături de Bianca Andreescu și Serena Williams

   Simona Halep este in topul favoritelor la caștigarea US Open 2020, conform cotelor disponibile in
secțiunea NetBet pariuri sportive. Acest operator licențiat ONJN (Licența nr. 1160651W000195, valabilă
pană pe 30.06.2026) este foarte popular și datorită secțiunii NetBet Cazino, avand numeroase jocuri de tip
slots, ruletă, blackjack și multe altele.
      

   Sportiva din Constanța, aflată pe locul 2 in clasamentul WTA, are șansa a treia la caștigarea US Open
2020, cota oferită fiind 10.00. În schimb, Bianca Andreescu și Serena Williams sunt văzute primele două
favorite, ambele avand cota 7.50. Lidera clasamentului WTA, australianca Ashleigh Barty, are și ea cota
10.00, Naomi Osaka are cota 11.00, in timp ce Garbine Muguruza, Elina Svitolina și Karolina Pliskova au
cota 15.00.  

   Cel mai bun rezultat al Simonei Halep de la US Open datează tocmai din 2015, cand a fost invinsă in
semifinale de italianca Flavia Pennetta, cea care avea ulterior să caștige turneul după o finală
surprinzătoare cu Roberta Vinci.  

   În ultimii 3 ani, Simona a avut rezultate destul de slabe pe terenurile de tenis de la Flushing Meadows,
nereușind să treacă de turul 2. Astfel, in 2017 a fost eliminată de Maria Sharapova in turul 1 cu 6-4, 4-6,
6-3, in 2018 a fost invinsă in aceeași fază a competiției de Kaia Kanepi cu 6-2, 6-4, iar anul trecut a
pierdut in turul 2 in fața lui Taylor Townsend cu 2-6, 6-3, 7-6 (4).  

   De altfel, US Open este turneul de Grand Slam la care Simona Halep are cel mai slab procentaj al
victoriilor, 63%. În total, Simona a obținut 17 victorii și 10 infrangeri in cele zece apariții pe tabloul
principal de la New York.  

   Pe de altă parte, US Open 2020 va fi primul turneu de Grand Slam de la reluarea circuitului, astfel că
Simona Halep vă avea o motivație in plus. După succesul de la Wimbledon 2019, Simona Halep a
afirmat că mai are două obiective importante in tenis: să caștige Jocurile Olimpice pentru Romania și să
reușească victorii și in celelalte două Grand Slam-uri, la Australian Open și US Open. La Australian Open
2020 a fost aproape de finală in acest an, dar a fost eliminată dramatic de Garbine Muguruza, astfel că
următoarea șansă o are la US Open 2020.  

   Ediția de anul trecut de la US Open a fost cu adevărat spectaculoasă, iar finala feminină a fost caștigată
de Bianca Andreescu, după un meci cu Serena Williams, incheiat cu 6-3, 7-5. De altfel, cele două sunt și
principalele favorite la caștigarea US Open 2020 in oferta NetBet.  

   La acel moment, Bianca era o revelație a sezonului 2019 din tenisul feminin, după victoriile de la Indian
Wells și Rogers Cup. Totuși, nu mulți erau cei care credeau in ea, in condițiile in care mai jucase de doar
două ori la US Open și a fost de fiecare dată eliminată in turul 1 al calificărilor.  

   Mai mult, in finală o avea in față pe Serena Williams, cea care luptă pentru a egala recordul de Grand
Slam-uri deținute, insă tanăra jucătoare cu origini romanești nu s-a intimidat și a reușit să obțină o
victorie superbă in fața unei jucătoare care a caștigat de 6 ori US Open la simplu, ultima dată in 2014.  

   În ce privește secțiunea masculină, NetBet il creditează cu prima șansă pe sarbul Novak Djokovici,
căruia ii oferă cota 2.50. Rafael Nadal are a doua șansă, cota sa fiind 4.50, in timp ce Roger Federer este
văzut drept al treilea favorit, cu o cotă de 7.50.  

Pagina 1 / 2

https://sport.netbet.ro/
https://casino.netbet.ro/sloturi
https://www.usopen.com/
https://www.usopen.com/
https://www.sibiul.ro/timp-liber/terenuri-de-tenis-din-sibiu.html
https://www.sibiul.ro/evenimente-diverse/finala-miss-motors-romania-2010.html


   US Open 2020 este programat intre 24 august și 13 septembrie, iar organizatorii au anunțat că vor să
păstreze turneul la New York și in acest an.  
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