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Осми је март – Новак Ђоковић званично је остварио један од два највећа циља у
каријери и постао је историјски број један, тенисер с највише недеља проведених на врху
АТП листе. Сада Ђоковић почиње 311. седмицу, док Роџер Федерер остаје на 310. Иза
њих су Пит Сампрас са 286, Иван Лендл са 270 и Џими Конорс са 268 седмица.

  

  

Већ сада познато је да ће Новак бити на првом месту најмање 317 недеља, дакле нешто
више од шест пуних година, а вероватно и дуже.

  

Први пут Ђоковић је дошао на тениски престо 4. јула 2011. године, и то на најлепши
могући начин – прво место обезбедио је победом над Жо-Вилфредом Цонгом у
полуфиналу Вимблдона, а затим је у финалу био бољи од Рафаела Надала.
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„Све је важно између њих тројице, сваки минут и свака секунда. Мислим, 311 недеља, а
биће и више, то је заиста фасцинантно. Новак је освојио све што се могло освојити, а крај
његове каријере није ни на видику. Дебата о највећем свих времена углавном се своди
на укус, али ако су бројеви на твојој страни, неке ствари је теже порећи… За мене,
Новак је најбољи и најкомплетнији тенисер у историји, за неког другог то су Надал или
Федерер“,  рекао је Ђоковићев тренер Горан Иванишевић за Спорт клу б.

  

Други највећи циљ у Новаковој каријеру јесу гренд слем титуле, тренутно је на 18, а
Федерер и Надал имају по 20.

  

„Апсолутно ми није проблем да то кажем. Ко год је у врху тениса и то не каже, не верујем
да је потпуно искрен. То је моја професионална мотивација. Професионални спортиста
треба да има циљеве, да тежи нечему, потребна је та ментална јасноћа како би се
поставили дневни, краторочни и дугорочни циљеви. Желим да освојим што је могуће
више слемова и да будем најдуже број један у историји“, рекао је Ђоковић.

  

У првих десет догодила се једна промена, Стефанос Циципас престигао је Роџера
Федерера на петом месту, а већ је познато да нас 15. марта очекује још једна – Данил
Медведев смениће Рафаела Надала на другој позицији.

  

  

Пласманом у полуфинале у Ротердаму Борна Ћорић скочио је за два места и сад је 24.
на свету, а Миомир Кецмановић напредовао је за четири позиције и сад је 38. на АТП
листи, чиме је за једно место поправио најбољи пласман у каријери.

  

Душан Лајовић задржао је 27. позицију, Филип Крајиновић 32., а Ласло Ђере је
напредовао за три места и сад је 57.

  

Топ 10:
  1. Новак Ђоковић 12.030
  2. Рафаел Надал 9.850
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  3. Данил Медведев 9.735
  4. Доминик Тим 9.125
  5. Стефанос Циципас 6.660
  6. Роџер Федерер 6.630
  7. Александер Зверев 5.615
  8. Андреј Рубљов 5.019
  9. Дијего Шварцман 3.540
  10. Матео Беретини 3.480

  

(Н1)
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