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a A treia jucătoare a ținut să
întărească faptul că e doar o
problemă de concentrare, că acceptă
criticile legate de jocul său și că
deocamdată nu are nimic clar în
legătură cu cine va lucra mai
departe a Ea a explicat care este
condiția pentru ca un antrenor să
rămînă cît mai mult alături de ea

O eliminare din primul tur la Wim-
bledon are avantajele sale. Cererile 
de interviuri nu mai sînt atît de nu-
meroase, atenţia e îndreptată asupra 

altora. În timp ce Rafael Nadal era 
chinuit pe Terenul Central de Dustin 
Brown, Simona încheia meciul de du-
blu și putea să vorbească despre toate 
întrebările pe care și le pune, despre 
momentul în care se află și despre cri-
tici. Tonul e echilibrat, zîmbetul nu 
prea se ivește. Acum, e doar o fată de 
23 de ani care s-a trezit într-o lume 
care îi stabilește priorităţile.
- Simona, ai trecut peste înfrîngerea
de la simplu?

- Am trecut din ziua aceea, pentru că
așa e viața de jucător profesionist. Știu
că mulți sportivi au avut căderi, mulți nu
le-au arătat atît de mult. Poate eu le-am
arătat mai mult. Sinceră să fiu, nu am o
cădere mentală, nu mă contractez
atunci cînd trebuie să închid meciul și în
timpul lui. Este și o oboseală mentală,
dar sub nici o formă nu sînt demoraliza-
tă sau pierdută. Încep să-mi reașez tot
ce cred eu că este bine pentru mine ca
să revin cît mai repede și cît mai bine la

ceea ce am jucat pînă acum. Trebuie 
să-mi reașez jocul un pic. Să-mi dau 
seama singură de ceea ce joacă adver-
sara pe teren și de ceea ce trebuie să 
fac eu în timpul meciurilor.
- S-a produs această schimbare în jo-
cul tău tocmai pentru că ai vrut să
progresezi?
- Da, am știut asta din momenul în care
am ajuns la nivelul acesta, locul trei, locul 
cinci, locul zece. Am știut și știu că trebu-
ie să progresez în jocul meu, ca să pot să 
fac față la acest nivel, ca să fiu și mai bu-
nă, să fiu și mai sus. Bineînțeles, schimbă-
rile nu se văd de pe o zi pe alta, de pe o 
săptămînă pe alta, ci în timp. Eu am încre-
dere în ce am făcut și cu siguranță după 
perioada asta mai grea o să vină și o pe-
rioadă mai bună, în care o să simt din nou 
și o să fiu mai puternică fizic și în joc.

qq  Simona Halep a stat Simona Halep a stat 
de vorbă 20 de minute de vorbă 20 de minute 

la Wimbledon despre la Wimbledon despre 
toate lucrurile care toate lucrurile care 
o preocupă în acesto preocupă în acest
moment al cariereimoment al carierei

Simona Halep a 
cîștigat 32 de meciuri 
anul acesta și a 
pierdut 8, cu doar 3 
înfrîngeri în primele 
trei luni ale anului
f AFP

“Dacă nu mai am comunicare cu a

din Londra (Anglia) de la 
Roxana Fleșeru, 

d

singurul jurnalist, 
român acreditat la 

Wimbledon

“
Nu am nici o obligație față de nimeni din țara noastră. 
În primul rînd, joc pentru mine. Mă bucur enorm că 

am fani, care m-au susținut cînd mi-a fost mai greu, că 
s-au bucurat alături de mine cînd am cîștigat turnee. Copiii 
sînt apropiați de mine, le face plăcere să mă vadă”
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antrenorul, prefer să mă opresc”
“Vin oameni care îmi spun: ai 
văzut ce s-a scris în ziarul ăla?”
- La ce te-ai referit atunci cînd le-ai
spus ziariștilor străini că ți-e greu să
te întorci în România?
- E un pic dificil pentru că am primit tot
felul de păreri, mai ales după Roland
Garros. Eu nu citesc presa și nu o voi ci-
ti niciodată pentru că nu cred că artico-
lele care se scriu despre mine sînt co-
recte.

- Sînt cazuri și cazuri.
- Da, mă rog.  Eu mă refer la cele nega-
tive. Nu am nici o obligație față de nimeni 
din țara noastră. În primul rînd, joc pen-
tru mine. Mă bucur enorm că am fani,
care m-au susținut cînd mi-a fost mai
greu, că s-au bucurat alături de mine
cînd am cîștigat turnee. Copiii sînt
apropiați de mine, le face plăcere să mă
vadă, cel puțin asta simt eu cînd merg
acasă. Sinceră să fiu, criticile pe care le
primesc nu sînt corecte. Iar cei care mi
le aduc habar nu au ce se întîmplă în in-
teriorul echipei mele sau în interiorul
sportului pe care îl practic. Așa că nu
am de ce să fiu supărată, fiecare are
dreptul să-i judece pe alții. Repet, nu am
nici o obligație față de nimeni ca să fac
ceva sau să mă port într-un fel, doar
pentru că așa vor unii.
- Spui că nu citești presa, dar lucruri-
le acestea negative cum ajung la tine?
- Vin oameni care îmi spun: ai văzut ce
s-a scris în ziarul ăla sau dincolo, ai auzit 

ce s-a spus despre tine? E imposibil să ce s-a spus despre tine? E imposibil să 
nu auzi. Nu pot să-mi pun căști și să le 
zic să tacă din gură. Îi ascult, îmi dau 
seama ce se întîmplă de departe, de un-
deva. 

“AM FOST AFECTATĂ 
DE CE S-A SPUS 
DUPĂ FED CUP”
Printre momentele grele prin 
care Simona a trebuit să treacă 
au fost și cele de după ce nu a 
mers cu echipa de Fed Cup în 
Canada. “Am fost afectată de ce 
s-a întîmplat și unde s-a ajuns. Și
că domnul Năstase a spus că eu
joc pentru Porsche și nu pentru
țară. Este absolut fals, pentru
că eu am considerat că e bine să
joc mai mult pe zgură. Asta ca să
intru în forma de zgură. Aveam
multe puncte de apărat. Eram și
foarte obosită după America”,
a spus ea. Simona a completat
că a fost mai bine că a mers o
fată odihnită, care să prindă
încredere, așa cum a fost cazul
Andreei Mitu. “Chiar dacă mă
duceam în Canada, nu puteam să
fac mare lucru”.

“ Este o parte dificilă, mulți 
jucători schimbă antrenori”
- Dar lucrurile bune vin oamenii și ți le
spun ?
- Rar. Asta e problema, oamenii care
vorbesc negativ sînt mai puțini, dar sînt
mai gălăgioși. Întotdeauna negativul iese
în fața pozitivului.
- Tu, Simona Halep, accepți criticile?
- Da, le accept și știu că am multe de
învățat din tenis, mult de progresat, nu
numai în tenis, ci și în viață. Accept criti-
cile legate de joc, că poate nu dau un sli-

ce mai bun. Dar cînd aud că sînt critica-
tă pentru că am mentalul prost, că nu 
muncesc sau că nu lupt, e deranjant. 
Cred că pentru oricine ar fi. Mi se pare 
jignitor la adresa unui om să-l critici 
pentru ceea ce e în interiorul lui.
- Ți se reproșează că ai schimbat prea
mulți antrenori în ultima perioadă.
- Da, asta pot să spun și eu, că am schim-
bat cîțiva în ultima perioadă. Este o par-
te dificilă, mulți jucători schimbă. Dar
mie mi s-a creat o imagine din care reie-
se că eu nu respect și nu las pe nimeni
să mă învețe. Este total greșit. Respect
foarte mult oamenii și puteți să-i între-
bați pe toți antrenorii pe care i-am avut,
dacă i-am respectat sau nu. Eu am res-
pect față de oricine de pe pămîntul
acesta, pentru că sînt un om ca oricare
altul. Dacă eu nu mai am contact vizual
în timpul meciurilor sau nu mai există
comunicare între mine și antrenorul
res pectiv, prefer să mă opresc decît să
merg mai departe fără nici un sens.
“Sînt bucuroasă
pentru ce am ales”
- Unde s-a produs ruptura asta între
tine și Victor Ioniță?
- Nu a fost o mare ruptură, ci doar atît
vorbiserăm, pînă la Wimbledon. Se ter-
minase contractul și am considerat că
trebuie să mergem pe drumuri diferite.
Nu mai era contact vizual în timpul me-
ciurilor, dar nu ne-am certat.
- Dar nu e ciudat să termini un con-
tract înainte de o competiție atît de
importantă?
- Poate să fie ciudat, dar așa a fost și cu
Wim Fisstte. Am prelungit contractul
după Roland Garros.
- Da, dar a fost după un turneu de Ma-
re Șlem, acum s-a întîmplat înainte.
- Da, bine, am mai încercat pe iarbă un
pic cu Victor, dar a fost mai bine să ne
oprim. De comun acord am hotărît ca el
să meargă acasă și eu la următorul tur-
neu. Nu știu dacă a fost cea mai bună
perioadă în care am ales, dar sînt foarte
fericită și foarte bucuroasă de ce am
ales. Am încredere că tot ce am decis
este bine pentru viitorul meu, nu neapă-
rat pentru momentul actual.
- E un contract cu domnul Daniel Dobre
sau a fost doar o colaborare pentru
Wimbledon?

- Nu știu nimic clar. În capul meu nu am
nimic hotărît. Voi discuta cu dînsul, dar
momentan voi încerca singură să-mi re-
găsesc echilibrul interior și să văd ce
pot să fac la turnee.
- Urmează o vacanță.
- Da, cu siguranță îmi voi lua o pauză, nu
pot să-i zic vacanță. O să mă relaxez, o
să-mi pun ordine în gînduri, o să-mi re-
capăt puterea de a munci și de a juca te-
nis la nivel înalt. Mă aștept și la rezultate
și mai puțin bune în următoare perioa-
dă, dar nu sînt speriată și, chiar dacă o
să pic în clasament, știu că dacă pun
muncă și răbdare voi urca din nou.
Încă nu apelează la psiholog
- Oricum, vine o perioadă în care nu ai
foarte multe de apărat.
- Da, anul acesta pentru mine nu prea
mai înseamnă prea mult. Nu vreau decît
să merg la fiecare turneu și să joc ce
știu mai bine. Am jucat destul de bine la
început de an. Știu că n-am un sezon
bun acum. Nu știu cum va fi sf îrșitul de
an, dar nu sînt îngrijorată sau speriată.
Bineînțeles că-mi pun întrebări și încerc
să găsesc răspunsurile perfecte. Mă
rog, perfecțiunea nu există. Răspunsu-
rile potrivite ca să urc cît mai sus.

- Lucrezi cu un psiholog sau te-ai gîn-
dit să o faci?
- M-am gîndit, dar momentan nu o să fac
acest lucru, pentru că nu sînt în criză, 
așa cum se vorbește. Nu există nici o 
criză, doar că nu mă mai concentrez 
atît de bine la meciuri. Dar nu pot să 
exclud varianta de a lucra cu un 
psiholog.

“ 
Nu trec printr-o 
perioadă foarte foarte 

bună, dar nici foarte jos nu 
sînt” 

“
Accept criticile legate 
de joc, că poate nu 

dau un slice mai bun. Dar 
cînd aud că sînt criticată 
pentru că am mentalul 
prost, că nu muncesc sau 
că nu lupt, e deranjant”

CE URMEAZĂ
A treia jucătoare a lumii se va 
întoarce în turnee la Cincinnati, 
competiție de categorie Premier 
5 care debutează pe 3 august, 
unde anul trecut a ajuns pînă 
în “sferturi”. Apoi, în sezonul 
american de hard va mai evolua la 
New Haven și la US Open.

DUBLU, MIJLOC DE PROGRES
Simona Halep s-a înscris în acest an de cinci ori pe tabloul de dublu. Care 
este explicația? “Pentru că pot să antrenez oficial niște lucruri și ca să 
mă bucur un pic și de jocul de tenis și la dublu, nu doar la simplu. Încerc 
să joc cît mai mult la dublu ca să progresez și la voleu, să fac și retur. 
Atunci cînd e oficial meciul e mult mai bine, că ești concentrat”, a expli-
cat românca.
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