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Prima reactie oficiala a ATP in scandalul vizei
de intrare in Australia a lui Novak Djokovic
Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reactionat oficial pentru prima
oara dupa ce Novak Djokovic a castigat, luni, procesul prin care ii fusese
interzisa intrarea in Australia din cauza problemelor cu viza, liderul mondial
fiind nevaccinat anti-Covid, scrie HotNews.
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"ATP respecta pe deplin sacrificiile pe care australienii le-au facut de la debutul Covid-19 si
politicile stricte de imigrare care au fost puse in aplicare.
Complicatiile din ultimele zile legate de intrarea jucatorilor in Australia au evidentiat totusi
necesitatea intelegerii, comunicarii si aplicarii mai clare a regulilor.
Calatorind la Melbourne, este clar ca Novak Djokovic credea ca i s-a acordat o scutire medicala
necesara pentru a se conforma reglementarilor de intrare.
Seria de evenimente care a condus la audiera in instanta de luni a fost daunatoare pe toate
fronturile, inclusiv pentru starea de bine a lui Novak si pregatirea pentru Australian Open.
Solicitarile jucatorilor de scutire medicala sunt facute independent de ATP, totusi am fost in
contact constant cu Tennis Australia pentru a cauta claritate pe parcursul acestui proces.
Salutam rezultatul audierii de luni si asteptam cu nerabdare cateva saptamani interesante de
tenis.

Pe plan mai larg, ATP continua sa recomande cu tarie vaccinarea tuturor jucatorilor din circuitul
ATP, ceea ce consideram ca este esential pentru ca sportul nostru sa traverseze pandemia.
Acest lucru se bazeaza pe dovezi stiintifice care sustin beneficiile pentru sanatate oferite si
pentru a respecta reglementarile globale de calatorie, despre care anticipam ca vor deveni mai
stricte in timp.
Suntem incurajati de faptul ca 97 la suta dintre jucatorii din Top 100 sunt vaccinati, determinand
disputarea Australian Open in acest an",a reactionat ATP, conform News.ro.
Judecatorul Anthony Kelly a decis in favoarea lui Novak Djokovic in procesul privind anularea
vizei acordate liderului mondial din circuitul ATP, transmite Reuters.
Astfel, judecatorul a desfiintat decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic si a obligat guvernul
la plata cheltuielilor de judecata. Sarbul a revenit la antrenamente si a facut si o prima postare pe
retelele sociale.
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