
Новак Ђоковић: Опростио сам оно што ми се догодило прошле године у Аустралији. Никада нисам имао овакав турнир, да баш ниједном нисам тренирао
недеља, 29 јануар 2023 22:46

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је да му је драго што је освојио
Аустралијан опен и истакао да је опростио што су га депортовали из Аустралије прошле
године.

  

  

Ђоковић је по десети пут у каријери освојио Аустралијан опен, пошто је у финалу
победио Циципаса са 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

  

Српски тенисер је тријумфом у Мелбурну стигао до 22. гренд слем трофеја и изједначио
рекорд Шпанца Рафаела Надала.

  

Ђоковић прошле године није играо у Мелбурну, пошто је депортован из Аустралије.
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Ове године је имао проблема са повредом бутног мишића, па је најавио да ће у наредним
данима објавити фотографије на друштвеним мрежама да би се видело кроз шта је
пролазио током наступа у Мелбурну.

  
  

Са буквално украдена (најмање!) два "грен слема" и 50-ак украдених недеља на првом
месту. Годину дана након што је као последњи криминалац протеран из Аустралије. Није
могуће замислити тријумфалнији повратак.
  Ми нисмо ни сумњали, али...НАЈВЕЋИ СВИХ ВРЕМЕНА!!!

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) January 29, 2023    

"Размишљао сам у ове две недеље да ли желим нешто да објавим на друштвеним
мрежама, да покажем слике где ће се видети кроз шта сам све пролазио и у наредних
неколико дана ћу их објавити. Имам потребу да покажем и докажем неке ствари, пошто
се нешто слично десило пре две године. Било је сличних коментара и ја желим не због
њих, већ због себе да покажем шта се дешавало. Сазнаћете све за који дан", рекао је
Ђоковић на званичној конференцији за новинаре.

  

Због повреде бутног мишића, Ђоковић је рекао да није тренирао између мечева.

  

"Имао сам нешто што сам морао на прави начин да третирам како бих се опоравио. Да је
то било мало и неважно, вероватно бих имао тренинге. Мислим да никада нисам имао
овакав турнир, да баш ниједном нисам тренирао. Испоставило се да је то била добра
одлука, али морам да признам као професионални тенисер да није идеална. Волео бих
да сам на нечему морао да радим, да вежбам ударце, припремим се за противника. Ја
сам хтео, а тим ме је заустављао последњих пар дана. Испоставило се да је добра
одлука. Стварно је било доста напорно", рекао је Ђоковић.

  

Тенисер је подсетио да његов отац Срђан није присуствовао финалном мечу у "Род
Лејвер арени", као и то да му је жао што након тријумфа није поделио емоције с њим.
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1619664438235365376?ref_src=twsrc%5Etfw
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  "Био сам тужан што није био на трибинама, али тако смо се договорили. Он је хтео даурадио оно што је најбоље за мене. Волео бих да сам могао да га загрлим у боксу кадасам пришао после победе. Ја знам да је он срећан и да је ту за мене. Био је ту токомчитавог турнира. Ја сам му захвалан на томе и срећан сам због тога", навео је најбољисрпски тенисер.  Ђоковић је изјавио да не зна колико ће још играти професионални тенис.  "Све зависи од мог тела. Наравно, најважније ми је да имам подршку најближих, физичкуснагу и баланс са породицом. Не желим и немам намеру да станем овде. Идем даље, паћемо видети... Јако сам и даље мотивисан да се борим и тријумфујем. Не волим да сеупоређујем, али увек прија када знаш да си део историје", навео је Ђоковић.  
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  Током разговора са представницима медија, српски тенисер је подсетио да му прошлегодине није било лако да напусти Аустралију.  "Трудим се да извучем неке поуке. Све у животу пролази, из тога извучеш неке поуке ииз сваког искуства изађеш јачи и мотивисанији. Ја нисам дозвољавао да ме поремети тос оцем, као ни спекулације с повредом. Није пријатно, али човек сам од крви и меса,такве ствари ме дотакну, трудим се да идем даље", навео је Ђоковић.  Констатовао је да се данас игра другачије него пре 20 година.  "Притисак је огроман. Надал и ја смо мотивисани и желимо да будемо најбољи и даурадимо више. Драго ми је што сам опет број један. Ове године је била невероватнаатмосфера на трибинама, навијачи су ми дали крила", нагласио је Ђоковић.    Poruka svim izdajnicima. pic.twitter.com/vxxvgAjY9L  — Дечкотзар (@Dechko20) January 29, 2023    Пред крај конференције, Ђоковић је истакао значај овогодишње титуле у Мелбурну,будући да прошле године није играо на првом гренд слем турниру у сезони јер није биовакцинисан.  "Наравно да ми је ова титула још значајнија због свега што се догодило прошле године.Kада су ми рекли да могу да играм, оставио сам иза себе све што се догодило прошлегодине. И опростио сам, јер данас мало се тога прашта. Десило се то што се десило,идемо даље", закључио је Ђоковић.  (РТС, Танјуг)  Видети још:  Новак Ђоковић савладао Стефаноса Циципаса са 3:0 и освојио 10.тутулу на Аустралијан опену. Новаку је ово укупно 22. гренд слем титула  
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https://t.co/vxxvgAjY9L
https://twitter.com/Dechko20/status/1619643593286909953?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/hronika/novak-djokovic-savladao-stefanosa-cicipasa-sa-30-i-osvojio-10.-tutulu-na-australijan-openu.-novaku-je-ovo-ukupno-22.-grend-slem-titula.html
http://www.nspm.rs/hronika/novak-djokovic-savladao-stefanosa-cicipasa-sa-30-i-osvojio-10.-tutulu-na-australijan-openu.-novaku-je-ovo-ukupno-22.-grend-slem-titula.html

