
Новак Ђоковић у полуфиналу Аустралијан опена победио Томија Пола (3:0) и пласирао се у финале турнира
петак, 27 јануар 2023 14:01

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић победио је Американца Томија Пола са 3:0
у сетовима (7:5, 6:1, 6:2) и пласирао се у своје десето финале Аустралијан опена.

  

  

Двадесет и седма победа заредом за десето финале Аустралијан опена

  

Као што су многи и очекивали, Новак је са 3:0 победио Томија Пола и пласирао се у 10.
финале у Мелбурн парку.

  

 1 / 3



Новак Ђоковић у полуфиналу Аустралијан опена победио Томија Пола (3:0) и пласирао се у финале турнира
петак, 27 јануар 2023 14:01

Одличан почетак меча Ђоковића који је брзо стигао до 5:1, имао и сет лопту, а онда је
кренула расправа са судијом која му је потпуно пореметила концентрацију и све је
кренуло низбрдо. Право је чудо да се чак 17 неизнуђених грешака Ђоковића до тог
момента нису одразиле на резултат. Прву прилику да се врати у сет искористио је Томи
Пол који је одмах подигао ниво игре, смањио број грешака и дошао до 5:5. Срећом, Новак
се након серије Американца вратио мислима у меч и направио нови брејк у правом
моменту за 7:5.

  

Два пута је Ђоковић у другом сету одузимао сервис протинику, а једини тежи гем био је
трећи, када је српски тенисер морао да спасава две брејк лопте. Издржао је и то Новак
и успео да настави низ добијених гемова који је започет крајем првог сета (седам гемова
заредом освојио је Новак). На крају Новак је сигурно одсервирао за коначних 6:1 и
вођство од 2:0 у сетовима.

  

Баш као и у другом сету, Ђоковић је у трећем прлилично лако стигао до 4:0 уз два брејка,
а онда успорио ритам на сервис протвника. Покушавао је да скрати поене, да направи
неки ритерн винер и стрпљиво чекао своје сервис гемове како би завршио меч.

  

На крају 7:5, 6:1, 6:2 за ново финале у Аустралији и тринаести међусобни дуел са
Стефаносом Циципасом који је у полуфиналу био бољи од Руса Карена Хачанова са 3:1
у сетовима.

  

Ђоковић девет пута заредом победио Циципаса

  

Ђоковић води против Циципаса са 10:2 у победама. Савладао га је девет пута заредом,
укључујући и легендарно финале Ролан Гароса 2021. када је Новак преокренуо од 0:2 у
сетовима и други пут подигао Куп мускетара. Четири пута су се састали прошле године,
Ђоковић је изгубио само један сет и то у полуфиналу париског мастерса, када је победио
у тајбрејку одлучујућег сета са 7:4.

  

Новак непобедив у Аустралији
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Ђоковић је добио 40 узастопних мечева одиграних у Аустралији. Непоражен је већ пет
година, од сусрета осмине финала у Мелбурну 2018. са Корејцем Чунгом, који је те
године био и полуфиналиста, али већ три сезоне не игра због хроничне повреде леђа.

  

Ђоковић владар Мелбурна

  

Победом над Томијем Полом Новак се пласирао у рекордно десето финале Отвореног
првенства Аустралије. Далеко иза њега су четворица тенисера са по седам финала:
Роџер Федерер, Рој Емерсон, Џек Крофорд и Џон Бромвич.

  

Ђоковић и Циципас у недељу за трофеј и прво место на свету

  

Други пут заредом ће финалисти гренд слема одлучивати и о првом месту на АТП листи,
то се десило и у Њујорку, када је Карлос Алкараз победио Каспера Руда са 3:1 у
сетовима и постао најмлађи светски број један у историји, са само 19 година и четири
месеца.

  

Алкарас је од тада био 20 недеља на првом месту, а у недељу ће га престићи Ђоковић
или Циципас. Шпанац ће пасти на друго место, док ће поражени финалиста Мелбурна
бити трећепласирани на АТП листи.

  

Новак помера границе

  

Ђоковић је први тенисер са 33 гренд слем финала у синглу, има два више од Федерера,
а три од Надала.

  

(РТС)
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