
ОИ у Токију: Новак Ђоковић поражен од Александра Зверева у полуфиналу Олимпијских игара у тенису; бориће се за бронзу против Карења Бусте
петак, 30 јул 2021 12:06

Новак Ђоковић није успео да се пласира у финале олимпијског турнира у синглу,
пошто је у три сета поражен од Александера Зверева.

  

  

Новак је доминантно дошао до завршнице у Токију, у четвртфиналу је декласирао Кеија
Нишикорија, у полуфиналу је ривал био Александар Зверев, који је у другом сету губио с
3:2 уз брејк Новака. Уследио је низ од чак осам гемова, Новак је био у нокдауну из ког се
није подигао.

  

Многи су поиспадали од фаворита, па су други пар чинили Карен Хачанов и Пабло
Карењо Буста.
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Хачанов је са 6:3, 6:3 оверио финале, за које се Новак борио против четвртог носиоца.

  

Победом би Новак обезбедио пету медаљу Србији, после злата Милице Мандић, сребра
Дамира Микеца и бронзе баскеташа, односно Тијане Богдановић.

  

Овако, чека га меч за бронзу против Карења Бусте.

  

Ток меча, Ђоковић – Зверев 6:1, 3:6, 1:6

  

Није добро почео трећи сет, Зверев је при сервису Новака дошао до две брејк шансе,
другу је претворио у вођство грешком Новака.

  

Ђоковић није смогао снаге да одмах врати брејк, други гем претворио се у прави
маратон, пун спектакуларних поена и размена, али је Зверев последњи дошао до поена.

  

У само прва два гема 3. сета утрошена су 22 минута игре, Новак је испустио четири брејк
шансе.

  

Зверев је потом лагано дошао до брејка, а у једном тренутку, Новак је изгубио нерве и
викао у правцу трибина, чак седми везани гем је изгубио.

  

Изгубио је и осми, а онда је тек прекинуо црни низ, иако је и ту било доста тешких
момената.

  

Морао је у шестом гему да крене Новак на све или ништа, у једном тренутку је хтео да
лобује Зверева, само му је поклонио смеч и прилику да поведе са 5:1.
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Други сет – Новак направио брејк, па „нестао“ са терена

  

Други сет почео је уз сигурна два гема при сервису, спречио је успут Ђоковић још једном
брејк, у другом гему при 40:30 за Зверева.

  

Онда је Зверев повео са 2:1, а у једном тренутку новог гема, гневно је бацио рекет на
бетон, јер није дошао до жељеног поена.

  

Потпуно је изгубио конце иако се добро држао, па је Новак то умео да искористи за
брејк и 3:2.

  

Новак је потом несхватљиво пао и остао без поена, па је пребрзо враћен брејк за нови
егал.

  

И наредни гем завршен је са „нулом“ на Новаковој страни, ефектно је Зверев везао осам
поена.

  

Није Ђоковић изашао из кризе, чак је било хазардерских покушаја да се поентира,
Зверев је повео са 5:3 и дошао до ситуације да сервира за сет, то је учинио успешно.

  

Први сет – Новак се играо са Зверевим

  

Био је напоран и дуг први гем, чак је Зверев имао брејк лопту, али је то осујетио Новак
за сигурно вођство.

  

У наредном гему, доминантан је био немачки тенисер руског порекла за релативно лако
изједначење.
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Стрпљив је био Зверев у трећем гему, опет је било дугих надмудривања и Новак је
савршено изградио поен за 30:0, узвратио је четврти носилац турнира, неколико је пута
ухватио Новака на погрешној нози, па се гем одужио.

  

Онда је Зверев био далеко иза основне линије, послао је лопту у аут, омогућивши Новаку
да успешно сервира за вођство од 2:1.

  

Четврти гем донео је оно што се највише чекало, брејк! Новак је повео са 40:15 и прву
прилику искористио, пољуљао је самопоуздање Зверева, као много пута до сада у
каријери и међусобним дуелима. Пресудио је дијагоналом када је Зверев изашао на
мрежу.

  

Потом је Новак пропустио две шансе да потврди брејк, а онда је озбиљно
„измалтретирао“ Зверева, натерао га да се растрчи, па дроп шотом поентирао, онда је
дочекао и грешку за 4:1.

  

То је јасно трасирало пут до освајања првог сета, Зверев није имао ни трунку наде да
може освојити барем још један гем.

  

(Агенције)
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