Tenismena Bianca Andreescu, interviu în limba română la New York: „Am luat din România pasiunea mea
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Bianca Andreescu este noua campioană de la US Open. Tânăra de 19 ani s-a impus în finala
cu Serena Williams și și-a adjudecat astfel primul titlu de Grand Slam din carieră.

Canadianca de origine română a povestit cum a ajuns să-și îndeplinească marele vis. Totul a
început în 2015, după ce sportiva noastă a câștigat Orange Bowl, transmite Romanian Global
News.

Americanii de la CNN scriu cum un cec fals a ajutat-o pe Bianca Andreescu să câștige US
Open 2019. Începând de la succesul de acum 4 ani, sportiva a completat anual un cec fals pe
care scria premiul acordat câștigătoarei de la Flushing Meadows și numele său, iar acest lucru
a inspirat-o.

"Am luat un cec și am scris premiul din acel an (n.r. 2015). Dar în fiecare an trebuia să modific,
deoarece premiul se schimba. Am vizualizat acel moment încă din ziua în care am câștigat
Orange Bowl (n.r. turneu pentru junioare, câștigat de Bianca în 2015).

Acum, să fiu campioana de la US Open este ceva nebunesc", a spus Bianca, potrivit CNN.

Jucătoarea canadiană cu origini românești a acordat un interviu în limba română postului
Romanian TV of New York, în care a vorbit despre parcursul său impresionant de la US Open,
dar și despre plecarea familiei sale din România.

„Părinții mei sunt din România, dar au venit în Canada acum 20 de ani. Toată familia mea e
însă în România și încerc în fiecare an să mă duc acolo să-i văd. Cred că ce am luat din
România este pasiunea mea pentru acest sport!
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Dacă cineva îmi spunea acum un an că sunt în semifinale la US Open, nu cred că aș fi crezut.
Am un antrenor foarte bun, o echipă excelentă, iar părinții mei m-au susținut pentru mult timp.
Jocul meu a devenit mult mai bun", a mărturisit Andreescu, la postul RTVNY.

Andreescu: „Pe Simona Halep o admir cel mai mult"

În timpul interviului, Bianca Andreescu a desemnat jucătorii și jucătoarele pe care le admiră cel
mai mult: „Simona Halep este jucătoarea pe care o admir cel mai mult, dar mai e și Kim
Clijsters. De la băieți îmi place Roger Federer, dar îmi plăcea și Juan Martin del Potro".

Interviul video aici: https://youtu.be/hSQyLbpLGGE
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