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Viza lui Novak Djokovic, anulata de autoritatile
australiene
Ministerul imigratiei din Australia a anuntat ca i-a anulat viza jucatorului de
tenis Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, scrie HotNews.
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Este o decizie asteptata de cateva zile bune, in conditiile in care Djokovic deja si-a aflat
adversarul din primul tur si se pregateste de ceva timp pe Rod Laver Arena din Melbourne.
Asa cum presa australiana anunta deja, avocatii lui Nole au pregatit deja recursul, astfel incat
liderul mondial sa aiba timpul necesar pentru ca in cazul unui rezultat favorabil sa poata juca la
Australian Open (17-30 ianuarie).

Djokovic stia ca are Covid-19 cand s-a intalnit cu un jurnalist
Novak Djokovic a recunoscut, miercuri, ca s-a intalnit cu un jurnalist cand stia ca are Covid-19,
descriind acest fapt drept o "eroare de judecata".
Liderul ATP a precizat ca dupa ce a primit rezultatul pozitiv a participat, totusi, la centrul sau de
tenis din Belgrad, 18 decembrie, la un interviu pentru L’Equipe”, deoarece "s-a simtit obligat" si "nu
a vrut sa-l dezamageasca pe jurnalist".

Djokovic a mintit in declaratia de calatorie, dar da vina pe agentul sau
Djokovic a mai spus ca declaratia incorecta completata la 1 ianuarie, inainte de calatoria in
Australia, "a fost depusa de echipa in numele sau”.

"Agentul meu isi cere sincer scuze pentru greseala administrativa de a bifa caseta incorecta
despre calatoria mea anterioara inainte de a veni in Australia. Aceasta a fost o eroare umana si
cu siguranta nu deliberata", a adaugat el.
Liderul ATP este inca in vizorul autoritatilor australiene. Acestea reexamineaza documentele
completate de numarul 1 mondial, nevaccinat si cu scutire medicala pentru a ajunge la
Melbourne.
Potrivit presei australiane, Djokovic ar fi sustinut intr-un formular ca nu a calatorit in cele 14 zile
premergatoare zborului sau catre Australia. Cu toate acestea, el ar fi parasit Serbia pentru
a se antrena in Spania, in perioada Anului Nou.
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