
Грачаница: Тенисерка Марија Ђорђевић - Хвала вам на позиву, али не желим да играм за "Косово"
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Талентована српска тенисерка са Косова и Метохије Марија Ђорђевић неће играти
за ФЕД куп репрезентацију тзв. Косова!

  Ова девојка из Грачанице која још није пунолетна протеклих недеља била је жртва
прљавих политичких игара званичника косовског тениског савеза. Поигравали су се са
судбином Марије Ђорђевић тврдњама да ће она играти под заставом тзв. Косова.   

  

Због свега је Марија јасно и недвосмислено Албанцима ставила до знања да неће играти
за њихову репрезентацију.

  

- Донела сам одлуку! Не желим да играм за Косово! Хвала вам на позиву и желим вам
све најбоље - рекла је Марија Ђорђевић.

  

Албански медији из Приштине наводе да су Марија Ђорђевић и њен отац трпели
притиске од локалне заједнице Срба у Грачаници.
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Курир је контактирао Маријиног тренера Дејана Живића да српској јавности објасни о
чему се ради.

  

- Марија је била жртва прљавих политичких игара! Она и њена породица протеклих дана
преживљавали су праву драму. Да би свему стала на крај изашла је пред приштинске
новинаре и јавно им рекла да неће играти за Косово. Председних ТС Косова јој је упутио
позив да игра за њих, а она је као културно и добро васпитано дете рекла да ће о свему
размислити. И онда креће спиновање албанских медија. Препознали су Маријин
квалитет и искористили политички моменат - прича Дејан Живић и наставља:

  

- Знајући Маријиног оца јер смо вршњаци, ниједног момента нисам сумњао у одлуку њене
породице. Непотребно се дигла велика прашина. Све се исплолитизовало што је
најстрашније. Испало је да смо ишли против интереса Србије, што није истина! Марија је
тек напунила 18 година, а њен једини грех је изгледа што је боља од својих вршњакиња
Албанки које редовно побеђује на свим такмичењима.
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Марија Ђорђевић својом конституцијом неодољиво подсећа на Ану Ивановић из млађих
дана. Уз квалитетан рад и улагање може се слободно рећи да би она за кратко време
могла да постане врсна тенисерка.

  

- Марија физички подсећа на Ану! Има квалитет, али је далеко од тенисерки у Србији.
Ми смо тога свесни и несрећан сам што због беспарице не можемо да јој пружимо боље
тренинге јер она то заслужује. Треба знати да се ми у Грачаници аматерски бавимо
тенисом. Ја нисам тениски тренер, већ професор физичког васпитања. Тенис је у
Грачаници био непознаница до пре шест година. Није било инфраструктуре. Општинске
власти су онда направиле комплекс спортских терена, а ми смо га назвали "Драган
Џајић". Ту сам кренуо са школом тениса, јер је Новак Ђоковић најпопуларнији спортиста
међу нашом децом. Због Нолета је све и почело!

  

Новац је највећи проблем за спорт у Србији, а што се тиче Срба на Косову и Метохији
ситуација је катастрофална.

  

- Овде нема новца за спорт. Школа тениса морала је да постане невладина организација,
јер је то била једина гаранција да преживимо. Тенис је изразито скуп спорт, а ми све
тренинге држимо бесплатно! Морамо да се такмичимо против Албанаца и бољи смо од
њих. Ако треба да престанемо, спремни смо и да то урадимо, иако сматрам да је поента
тренинга такмичење - закључио је Живић.

  

Желе камп

  

Надамо се сарадњи са ТСС

  

Тениски савез Србије би требало нешто да учини поводом Марије Ђорђевић, макар да с
времена на време посети тенисере у Грачаници.

  

- Покушавао сам да ступим у контакт са људима из ТСС да нас посете. Заобишли су нас,
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али можда не њиховом вољом. Слао сам мејлове, али није било одговора. Ту највише
кривим себе, јер смо били некативни када су долазили у Косовску Митровицу. Волели
бисмо да дођу у Грачаницу и овде отворе камп, да доведу квалитетне тренере да раде с
нашом децом.

  

(Курир)
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