
Тениска репрезентација Србије победила Шпанију 2-1 и освојила АТП куп; У Сиднеју се орило: "Ја те волим, Србијо!"; Надал извређао српске навијаче
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 Тениска репрезентација Србије освојила је премијерно издање АТП купа. Србија је у
великом финалу у Сиднеју савладала Шпанију резултатом 2-1 у победама. Одлучујући
тријумф остварили су Новак Ђоковић и Виктор Троицки у дублу, победивши Фелисијана
Лопеса и Пабла Карења Бусту са 6:3, 6:4!

  Њих двојица су спречила Шпанију да ову титулу придружи оној из Дејвис купа коју је
освојила пре два месеца, а наши момци су се искупили за тежак пораз од Русије у
Мадриду.   

Екипа коју предводи капитен Ненад Зимоњић остварили је највећи успех у
репрезентативном тенису од 2010. године и "салатаре" освојене у Арени.

  

Након дуела у сингл конкуренцији у којима је Лајовић изгубио од Роберта Баутисте Агута
7:5, 6:1, а Ђоковић надиграо Рафаела Надала 6:2, 7-6 (7-5), одлучивала је мајсторица.

  

Лоше је кренуло по наше момке јер су претрпели брејк већ на старту меча, након
катастрофалног промашаја Троицког на мрежи. Шпанци су држали конце игре и чинило
се да су у предности, али је потом кренула сурова серија нашег тима од седам
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узастопних гемова.

  

Кључни је био брејк за 3:2, а током тог низа су Новак и Виктор три пута одузимали
сервис противницима. Интересантно је да су сваки направили добијањем одлучујућем
поена (на 40:40 уједно је и гем и брејк лопта).

  

Након нешто више од 40 минута "орлови" су дошли до предности у сетовима и имали
брејк у другом. То им је било довољно, некако су сачували вођство и дошли до великог
тријумфа.

  
  

The finish line is in sight! Djokovic makes it 4-2. #ATPCup  | #SRBESP pic.twitter.com/OY7pU
SzDrm

  — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020    

Ток меча:

  

15.04 – Крај, Србија је шампион АТП купа!

  

15.02 – Шпанци успевају да задрже свој гем и пребацују притисак на другу страну.
Ђоковић ће сервирати за победу при резултату 6:3, 5:4.

  

14.51 – Србија преживела брејк лопту! Сада је одлучујући поен могао да донесе
изједначење, посебно након занимљиве расправе на мрежи, али је Ђоковићев други
сервис донео 6:3, 4:2.

  

14.44 – Ушло се у мирнији ритам, иако сервери нису превише сигурни. Али успевају обе
екипе да добијају гемове и тренутно је 6:3, 3:2.
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14.34 – Напет гем добија Ђоковић и Србија је материјализовала предност брејка за 6:3,
2:0.

  

14.29 – Брејк за Србију! Настављена је серија нашег тима која траје већ шест гемова.
Ритерн за сада функционише изузетно и трећи пут Ђоковићу и Троицком припада
одлучујући поен за 6:3, 1:0.

  

14.23 – Србија добила први сет! Није кренуло добро, али су наши момци начинили велики
преокрет и добили почетни део игре 6:3.

  

14.21 – Брејк за Србију! Поново ритерни новака и добре реакције Троицког. Сада
Карењо Буста није успео да се одбрани, одлучујући поен је био на нашој страни. Србија
сервира за сет при резултату 5:3.
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  14.15 – Преокрет "орлова" и поново се иде уз сервис. Резултат је 4:3.  14.11 – Брејк за Србију! Први пут од почетка меча успели смо да прочитамо сервисе и тоФелисијана. Било је 0:30, па 40:40. Тада је прорадио Троицки и изједначио на 3:3.  14.05 – Сада све иде брзо, српски пар не успева да припрети противнику који блиста одпочетка меча. Разлику прави један брејк – 2:3.  13.58 – Уписала се и наша екипа на семафор. Није било проблема када је почетниударац изводио Троицки, резултат је 1:2.  13.56 – "Фурија" без проблема потврђује вођство и сада је 0:2.  13.52 – Брејк за Шпанију! Лоше је кренуо наш тим, иако је Ђоковић био на сервису.Шпанци су повели 0:30, па 30:40 и аутоматски дошли до две брејк лопте. Прву је Новакспасао, али је код друге Виктор промашио непромашив зицер за 0:1.  13.51 – Почео је одлучујући меч Србије и Шпаније.  13.45 – Тимови су изашли на терен.  Након дуела у сингл конкуренцији у којима је Лајовић изгубио од Роберта Баутисте Агута7:5, 6:1, а Ђоковић надиграо Рафаела Надала 6:2, 7-6 (7-5), одлучиваће мајсторица.  Баутиста Агут оправдао је улогу фаворита против Дуција, после чега је Новак имаоиператив победе против највећег ривала.  Успео је 29. пут у каријери да буде успешнији од Рафе, чиме је продужено највећеривалство у историји "белог спорта".  Шпански играчи договорили су се да "бик са Мајорке" ипак не наступи због умора, иакоје првобитно било најављено да ће играти.  Ђоковић и Троицки победили су Французе у уводном мечу у Аустралији, док су Лопес иКарењо Буста добили три заједничка меча.  АТП куп је ново такмичење и игра се за наградни фонд од 15 милиона долара.  Након што је тениска репрезентација Србије освојила АТП куп победом над Шпанијом од2:1, уследила је песма "орлова" која је загрмела у Сиднеју.

 4 / 5



Тениска репрезентација Србије победила Шпанију 2-1 и освојила АТП куп; У Сиднеју се орило: "Ја те волим, Србијо!"; Надал извређао српске навијаче
недеља, 12 јануар 2020 16:11

  Певљива, са само четири речи - постала је обележје ове генерације, која јој сепосвећивала после сваке победе на овом, новом такмичењу у организацији Асоцијацијетениске асоцијације:  "Ја те волим, Србијо!", грмело је у Сиднеју, што је можда и најлепша порука нашихрепрезентативаца, који су са те четири речи најлакше и најтачније појаснили оноликитруд, онолику радост игре и онолику борбеност на АТП купу.  Тениска репрезентација Србије освојила је АТП куп! У одлучујућем мечу са Шпанијом,коначних 2:1 донели су Новак Ђоковић и Виктор Троицки који су Пабла Карења Бусту иФелисијана Лопеза, изненадну замену за Рафаела Надала, који је одустао после поразау синглу од Нолета, савладали са 6:3, 6:  Бунули су се Шпанци много. Најпре Надал током пораза од Ђоковића, а потом иприлично брутално извређавши српске навијаче назвавши их тениским незналицама,бунили су се и Буста и Лопез због једне судијске одлуке, због које је и Рафа хтео да"ускочи у терен", али - није им помогло. Ону спорну ситуацију када је Надал виленео положи, средином другог сета надметања дублова, врло џентлменски је решио Ђоковић:рекао је судији "океј, поновићу први сервис" (иако није морао, јер је требало да уследивидео-провера претходног), а онда је тај гем освојен. Десетак минута касније и титула.  (РТС-Блиц)  
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