
Tricolorii vor intalni Elvetia
Elegantul sediu londonez al ITF a gazduit, ieri, tragerea la sorti a meciurilor din Cupa Davis, in urnele
Grupei Mondiale fiind prezent si numele Romaniei, dupa ce tricolorii au realizat la Quito o performanta
incredibila, invingand selectionata Ecuadorului. Dupa mai multe minute de suspans, oficialii forului
international au anuntat ca Romania va intalni, pe teren propriu, selectionata Elvetiei, una dintre
semifinalistele acestei editii. Conform criteriilor ITF, intalnirea se va disputa, in perioada 6-8 februarie
2004, la Sala Polivalenta din Bucuresti, deoarece ultima confuntare dintre cele doua reprezentative s-a
disputat la Liestal, in 1989, tricolorii fiind invinsi atunci cu scorul de 4-1. Presedintele FR Tenis,
legendarul Ilie Nastase, a declarat pentru Mediafax ca in aceasta faza a competitiei orice adversar era
foarte dificil. "Toate echipele sunt extrem de puternice. Chiar daca vom juca pe teren propriu, va fi un
meci foarte dificil, mai ales ca Federer este un jucator care evolueaza foarte bine pe toate suprafetele.
Daca se va accidenta Federer, va fi o alta poveste", a subliniat Nastase, care a facut parte, in 1972, din
echipa tricolora care a spulberat Elvetia cu scorul de 5-0. "Elvetia este o echipa extrem de puternica, al
carei lider, Roger Federer, este castigatorul turneului de la Wimbledon. Cel putin este bine ca jucam
acasa, in fata propriilor spectatori, mai ales dupa experienta pe care am trait-o in Ecuador. Cred ca
elvetienii sunt favoriti din toate punctele de vedere", a punctat si capitanul nejucator Florin Segarceanu.
Reamintim ca Elvetia a jucat, saptamana trecuta, pe teren propriu, in semifinalele Grupei Mondiale, fiind
invinsa greu de Australia, cu scorul de 3-2. Capitanul nejucator, Marc Rosset (locul 166 ATP), care inca
nu a pus racheta in cui, s-a bazat la aceasta disputa pe serviciile jucatorilor Roger Federer (locul 3 ATP),
Michel Kratochvil (locul 99 ATP) si George Bastl (locul 225 ATP). Conform tabloului Grupei Mondiale,
invingatoarea dintre Romania si Elvetia se califica in sferturile de finala, programate sa se desfasoare in
luna aprilie 2004, unde va intalni castigatoarea meciului dintre Franta si Croatia. 
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