Scris de newsreporter pe 22 septembrie 2021, 12:20

Australian Open si conditiile de participare
pentru 2022 - Simona Halep ar putea sa nu ia
startul
Organizatorii de la Australian Open au anuntat data la care isi doresc sa
debuteze primul Grand Slam al lui 2022. In plus, oficialii competitiei majore
au mai precizat ca nu vor renunta la carantina, iar acest lucru pune in dubiu
participarea Simonei Halep la intrecerea de la Melbourne Park, scrie Hotnews.
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Editia de anul viitor de la AO ar trebui sa inceapa pe 17 ianuarie. Anul acesta, turneul a avut loc
din 8 februarie, din cauza pandemiei de coronavirus.

Australian Open, carantina stricta in 2021
in 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, autoritatile australiene au impus tuturor jucatorilor
obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei carantine
stricte de 14 zile, cu posibilitatea de a se antrena cinci ore pe zi.
Mai multe cazuri pozitive au fost depistate in Australia in randul jucatorilor, staff-urilor lor si
oficialilor care au calatorit la Antipozi cu zboruri charter.
Din acest motiv, 72 de jucatori si jucatoare au fost plasati intr-o carantina stricta, fara a avea voie
sa iasa din camerele de hotel si sa se antreneze.
Sportivii aflati in aceasta situatie s-au plans pe retelele de socializare pentru faptul ca nu se pot

antrena si au postat videoclipuri in care arata cum se pregatesc in camerele lor.
Ei sustineau ca nu au stiut de aceasta regula, potrivit careia, daca o persoana dintr-un charter
este testata pozitiv in Australia, toti ocupantii avionului respectiv intra intr-o carantina stricta.

Simona Halep, intr-un grup select alaturi de Djokovic, Nadal si Serena Williams
Un grup restrans de jucatori si jucatoare, intre care Halep, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena
Williams, Naomi Osaka, Venus Williams si Dominic Thiem, a stat in carantina la Adelaide, unde
conditiile ar fi fost mai bune si unde a fost programat un turneu demonstrativ.
Potrivit dailymail.co.uk, primul Grand Slam al anului viitor va fi marcat de restrictii importante, la
fel ca in 2021, cu o posibila exceptie. Jucatorii vaccinati ar putea avea parte de un tratament mai
permisiv decat cei nevaccinati.

Australian Open 2022, calificarile trebuie sa se incheie inainte de Craciun
La fel ca anul acesta, calificarile vor avea loc in Regiunea Golfului, fetele la Dubai, iar baietii, la
Abu Dhabi.
Pentu ca turneul sa aiba loc la datele obisnuite, incepand de la mijlocul lunii ianuarie, calificarile
vor trebui sa se incheie inainte de Craciun.
in perioada 23-26 decembrie, jucatorii calificati si cei direct acceptati pe tablourile principale ar
urma sa plece, tot cu avioane charter, la Melbourne, unde vor intra din nou in carantina.
Oficialii din domeniul sanitar din Melbourne vor ca jucatorii si echipele lor sa ajunga cu mult timp
inaintea startului turneului pentru a fi supusi unor restrictii de tip semiizolare, cu posibilitate de
antrenament, intr-o bula controlata.

Simona Halep nu va participa in conditii de carantina stricta precum in 2021

Craig Tiley, seful federatiei de tenis din Australia, a declarat ca jucatorii care sunt vaccinati vor fi
tratati diferit fata de cei care nu sunt vaccinati, cu mai multe libertati si, eventual, cu o carantina
mai putin stricta pentru cei cu doua doze de vaccin.
La finalul lunii august, Simona Halep a declarat ca nu va participa la editia viitoare a Australian
Open, daca autoritatile din tara de la Antipozi vor impune din nou o carantina stricta.
"in cazul unei noi carantine stricte, cred ca nu vor veni multi jucatori, dupa parerea mea. Pentru
mine va fi dificil sa vin daca stiu ca pot avea ghinion in avion si pot fi caz contact. Daca trebuie sa
intru in carantina, este prea mult", a avertizat fostul numar 1 mondial, intr-o conferinta de presa,
la US Open.
La Melbourne au loc proteste violente pe strada, in conditiile in care orasul se afla in mijlocul
celui de-al saselea "lockdown". Melbourne este locul in care populatia a stat cel mai mult in
izolare din lume, in incercarea autoritatilor de a controla raspandirea virusului, sustine News.ro.
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