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Novak Djokovic mentine suspansul in privinta
participarii sale la Australian Open
Novak Djokovic, lider al clasamentului mondial si campion en-titre la
Melbourne, este evaziv cu privire la participarea sa la Australian Open, unde
principala conditie este vaccinarea impotriva noului coronavirus, scrie
HotNews.
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Croatia s-a calificat in finala Cupei Davis dupa ce a trecut, scor 2-1, de Serbia. Novak Djokovic
nu a mai reusit sa fie decisiv pentru tara sa:liderul ATP a castigat la simplu, dar a pierdut la dublu.
"Sezonul se incheie astazi (n. r. vineri). Nu regret niciun turneu la care am participat. Am facut tot
ce am putut, ca intotdeauna. Sa joc pentru echipa nationala are o importanta speciala pentru
mine. Din pacate, o victorie la simplu nu este suficienta. Nu regret niciodata nimic in viata. incerc
sa invat din momente dificile ca acesta. Oricat de dureroase ar fi, ele sunt de obicei cele mai mari
oportunitati de a deveni mai puternic si de a creste.
Am stiut de la inceput ca acest meci va fi cel mai greu al intalnirii. stiam ca, daca se ajungea la
dublu, nu vom fi favoriti, pentru ca jucam impotriva celei mai bune perechi din lume (Mektic si
Pavic), jucatori care joaca tot timpul impreuna, care se cunosc foarte bine, care sunt specialisti la
dublu, care se concentreaza doar pe asta. Pentru a castiga Cupa Davis, ai nevoie de o echipa de
dublu, altfel va fi foarte greu, este o loterie. Este ca si cum ai escalada Muntele Everest.
Voi incerca sa folosesc urmatoarele zile pentru a ma recupera, a ma odihni si a uita de tenis.
Sunt foarte obosit in urma acestui sezon si a intregului an. inteleg ca vreti raspunsuri despre

unde si cum voi incepe sezonul, dar vom vedea ce ne rezerva viitorul. Nu va pot da o data, dar,
evident, Australian Open se apropie cu pasi repezi, asa ca veti afla foarte curand" -Novak
Djokovic, dupa infrangerea suferita in fata Croatiei in semifinalele Cupei Davis.
Djokovic, care a cucerit de noua ori titlul la turneul de Grand Slam de la Melbourne, ultima oara in
luna februarie 2021, refuza sa dezvaluie daca s-a vaccinat sau nu impotriva COVID-19, insa
directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a afirmat in urma cu o saptamana ca sarbul nu
are alta solutie decat vaccinarea daca vrea sa participe la editia din 2022.
Duminica, Srdjan Djokovic, tatal lui Novak, a estimat ca fiul sau nu va participa probabil la
Australian Open, acuzand un santaj al organizatorilor.
in varsta de 34 ani, Novak Djokovic ar avea ocazia sa-si treaca in palmares al 21-lea titlu de
Grand Slam in cazul unui succes la Melbourne si sa stabileasca astfel un nou record pentru era
Open.
Srdjan Djokovic a aparat, totodata, "dreptul exclusiv si personal" al fiului sau de a fi vaccinat sau
nu. El a mai spus ca nici macar el nu stie daca "Nole" s-a vaccinat impotriva Covid-19.
Novak Djokovic a contractat coronavirusul in iunie 2020, cu ocazia unui turneu caritabil pe care la organizat in Balcani. Testat pozitiv, la fel ca si sotia sa, jucatorul sarb a spus atunci ca a fost
asimptomatic. Cu doua luni inainte, el a luat pozitie impotriva vaccinarii obligatorii pentru a
participa la turnee.
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