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A espanhola Sara Sorribes, de 19 anos, é a boa surpresa da primeira etapa do Circuito
Feminino Future de Tênis. Número 194 do ranking, ela evitou uma final totalmente romena no
saibro do       clube Paulistano, ao superar com facilidade a ex-top 21 do mundo Sorana
Cirstea, com parciais de 6/2 e 6/3.

  

Sua adversário na final deste domingo, marcada para as 11 horas com entrada gratuita do
público, será outra romena, a principal inscrita da semana Andreea Mitu, que teve dificuldade
para derrotar a compatriota Ana Bogdan, com placar de 2 sets a 1, parciais de 7/5, 2/6 e 6/2.

  

Sorribes buscará o segundo título de nível challenger da carreira. O anterior foi obtido na
Bélgica há dois anos e sobre quadra sintética. A conquista em São Paulo poderá levá-la bem
próxima de seu recorde pessoal no ranking, o 140º posto, obtido em julho do ano passado. "Fiz
uma partida praticamente perfeita. Joguei de forma bem mais agressiva do que vinha fazendo
e ela também errou bastante. Mitu joga de forma bem diferente, é mais regular", diz a
espanhola.

  

Mitu é bem mais experiente. Com 24 anos, estava entre as 70 primeiras do ranking há oito
meses. Ela já soma oito títulos challengers, um deles no próprio Circuito Feminino, durante a
etapa de Campinas de 2015. "Não joguei tão bem, foi uma partida muito dura. Por isso estou
bem feliz com a vitória", diz a romena, que trocou várias vezes a raquete na partida. "Sorribes é
espanhola, então certamente o saibro é sua melhor superfície. Ganhei dela alguns anos atrás".

  

O título de duplas no clube Paulistano ficou com a argentina Catalina Pella e a chilena Daniela
Seguel. Elas derrotaram a britânica Tara Moore e a suíça Conny Perrin, por 6/3 e 6/1.
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