
Борис Бекер: Новак Ђоковић плаћа највећу цену, није прекршио ниједан закон. Свет у ком живимо је луд
понедељак, 17 јануар 2022 15:59

 Бивши тренер Новака Ђоковића, Борис Бекер, огласио се поводом целокупне ситуације
са најбољим тенисером света последњих дана.

  

Бекер је у интервјуу за „Еуроспорт“ пре свега прокоментарисао да ли је очекивао овакав
расплет ситуације са Србином у Мелбурну.

  

„Било која влада је већа од било ког појединца, мало ме је изненадило што је суд у
понедељак прошле недеље изашао у његову корист. Али очигледно влада има последњу
реч. Мислим да нема победника, Новак Ђоковић сигурно плаћа највећу цену, али Тенис
Аустралија, држава Викторија и Аустралија не излазе добро, и са жалошћу то могу да
кажем, јер је била једна од најгостољубивијих земаља у свету тако дуго. Дакле, мало сам
збуњен оним што се догодило, али су веома строга правила вакцинације направила
разлику“, рекао је Бекер.

  

Потом је истакао да Ђоковић није прекршио ниједан закон.
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"Не знам шта је изнутра, рекао је праве ствари, није прекршио ниједан закон, то је
најважније рећи, али очигледно је то велики ударац за њега. Аустралија је његов
омиљени турнир, освојио га је девет пута, желео је да обори рекорд од 21 гренд слема,
ова шанса му је одузета, тако да мислим да је дубоко у себи веома фрустриран".

  

Највеће питање које се сада поставља је да ли ће Новак одлучити да се вакцинише,
пошто према најновијим информацијама неће моћи да наступи ни на Ролан Гаросу,
уколико то не учини.

  

"То је крајње питање, живот би му био лакши, али свет је подељен. Он је најпознатији
против вакцинације, сигуран сам да је Ролан Гарос гледао сагу, Вимблдон такође. Да
видимо, надајмо се да нећемо имати још један вирус, али ограничења ће бити у мају, у
јуну, сигуран сам. Да видимо шта ће Новак урадити, наравно да му је најлакше решење
да се вакцинише".

  

Бекер је нагласио и шта би Новак могао да учини уколико се ипак не вакцинише.

  

"Тада ће морати да има посебну дозволу, изузећа. Тешко је знати позадину и колико
папира морате да урадите да аутоматски играте тениски турнир. Довољно је тешко
освојити тениски турнир, сад се мучио да напише документе за учешће, мислим да је луд
свет у ком живимо, али такав је, сви смо имали две године да то прихватимо, нема
другог избора", закључио је Немац.

  

Ђоковић је у понедељак око 12 сати и 15 минута слетео у Београд, где ће провести неко
време са својом породицом.

  

Његова жеља је била да се не изјашњава о целој ситуацији све док се турнир у
Аустралији не заврши.

  (Нова.рс)  
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