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 ПАРИЗ - Најбољи тенисер света Новак Ђоковић пласирао се у финале Ролан Гароса
након што је у полуфиналу савладао Аустријанца Доминика Тима са 3:0 у сетовима (6:2,
6:1, 6:4).

  Ђоковић је већ у уводном делу меча показао да је у полуфинални дуел ушао пун
самопоуздања. Сигурним сервисима и одличним ритернима врло лако је освајао поене и
већ у другом гему успева да искористи прву брејк лопту.   

Новак потом лако потврђује брејк, а Аустралијанац након тога после велике борбе
успева да освоји гем на свој сервис и тако смањи резултат на 3:1.

  

Српски тенисер и даље је сигуран у својим гемовима и не дозвољава Тиму ни најмању
шансу за брејк, док се Доминик и даље мучи на свој сервис и поново после неколико
ђусева ипак успева да смањи на 4:2.

  

У седмом гему, Аустријанац први пут долази до брејк шансе, али је не користи. Новак
добрим сервисом и агресивном игром ипак успева да сачува предност и поведе са 5:2.

  

Казна за Тима за неискоришћену брејк лопту стигла је већ у наредном гему. Новак
сјајном игром у пољу успева да искористи трећу брејк шансу и тако освоји први сет.
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На почетку другог сета обојица тенисера су лако добила своје сервис гемове. Чини се да
Новак чува снагу за средину сета и шансу за нови брејк.

  

И брејк је стигао већ у наредном гему. Ђоковић је појачао агресивност и одличним
ритернима долази до две брејк шансе, а другу користи и води са 3:1. У наредном гему,
српски тенисер врло брзо потврђује брејк и повећава вођство у другом сету.

  

Доминик Тим никако да дође до своје игре, сервис му је попустио и то Новак користи у
шестом гему да дође до новог брејка.

  

Ђоковић не посустаје и после непуних минут игре осваја свој сервис гем и долази до
вођства од 2:0 у сетовима.

  

Доминик Тим у трећем сету делује као сасвим други тенисер. Знатно је поправио своју
игру, одлично сервира и ритернира, прави брејк у другом гему и врло брзо долази до
вођства од 3:0.

  

Новак после периоде нешто слабије игре, поправља свој сервис и игру у пољу. Лако
осваја свој гем, а потом прави и брејк, смањује на 3:2.

  

Српски тенисер не стаје, сјајном игром и са неколико фантастичних поена осваја јос три
гема у низу и долази до вођства од 5:3.
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  Аустријанац успева да остане у мечу, осваја девети гем, али сада Новак има прилику дана свој сервис прође у финале.  Тим  у свом првом полуфиналу неког грен слема игра против најбољег тенисера света.   Ђоковић и Тим су се до сада састали двапут, а српски тенисер је оба пута победио. Уњиховом последњем дуелу најбољи тенисер света је ове године у Мајамију победио Тимаса 6:3 и 6:4.  У другом полуфиналу састају се Британац Енди Мареј и Швајцарац Стен Вавринка.  (РТВ)  

 3 / 3


