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Тениска водитељка Еуроспорта и некадашња седма играчица света Барбара Шет,
изнела је своје мишљење о депортацији Новака Ђоковића.

  

  

Данашњи дан обележила је вест о изнанству најбољег тенисера света из Аустралије,
након што му је Федерални суд на инсистирање министра за имиграцију Алекс Хок
одузео визу за боравак у овој земљи.

  

На овај начин Ђоковићу је онемогућена одбрана титуле на Аустралијан опену, што је
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шокирало већину љубитеља спорта у свету.

  

- Последњих пар недеља сви причају о Новаку Ђоковићу. Путовала сам около - била сам
у Сиднеју, у Аделаиду и чак су људи који нису љубитељи тениса пратили овај случај.
Сада је коначно дошао крај саге и то је мало олакшање за аустралијско становништво.
Већина њих је, морам да кажем, желела да Новак Ђоковић напусти земљу. Доношење
одлуке је трајало веома дуго, али сада сви могу да одахну и сви сматрају да је то било
исправно -рекла је позната водитељка и додала:

  

- Није добра ствар за турнир када остане без броја један, играча који је освојио
Аустралијан опен девет пута и који жели да освоји 21. гренд слем титулу. Тежак је то
ударац за турнир. Сада ће срећни губитник из квалификације ускочити уместо Новака
Ђоковића, то ће бити велики губитак за турнир. Међутим, има толико других сјајних
играча на које би људи требало да обрате пажњу. Сигурна сам да ће се Новак Ђоковић
вратити, али не у овом тренутку, овде у Аустралији – рекла је Барбара Шет.

  

Она се затим осврнула на расположење међу осталим играчима, учесницима
Аустралијан опена.

  

- Неки су такође сматрали да није исправно да се Новак Ђоковић пусти у земљу
невакцинисан. Мислим да је оно што је сваком играчу било заједничко, јесте да је ово
предуго трајало и да је требало донети одлуку раније. Тако је како је, сви настављају
даље и размишљају и о свом тенису. Неко у мушком жребу имаће шансу да освоји
Аустралијан опен, а ми ћемо имати новог шампиона.

  

(Блиц)
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